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VIKTIGA ASPEKTER AV INTERNKOMMUNIKATIONEN  

VID ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR* 

 

Emilie Arnqvist 

 

Organisationer måste anpassa sig till omvärldsförändringar för att 

överleva. Tidigare analyser av förändringsarbeten har visat att brister i 

internkommunikationen är den främsta orsaken till att organisations-

förändringar misslyckats. Föreliggande studie hade ett medarbetar-

perspektiv som utgångspunkt där syftet var att öka förståelsen för vilka 

aspekter av internkommunikationen som är av betydelse vid 

organisationsförändringar. Tretton intervjuer genomfördes och 

analyserades sedan med induktiv tematisk analysmetod. Resultatet 

visade på vikten att kommunicera fortlöpande med medarbetarna. 

Vidare är det viktigt att ledningen i dialog med medarbetarna 

kartlägger förväntningar och samtidigt delger tydlig information samt 

besvarar eventuella frågor. Men att internkommunicera med 

medarbetarna på ett effektivt sätt är svårt. I en förändringssituation är 

det dock viktigt att medarbetarna får känna sig delaktiga i 

förändringsprocessen. I de allra flesta fall är känslan av att kunna 

påverka viktigare än att de facto påverka. Vad som framkom under 

intervjuerna samstämmer till stora delar med den begränsade tidigare 

forskningen på området. 

 

 

I omvärlden sker ständigt förändringar och för att överleva måste organisationer 

anpassa sig till dessa genom att introducera nyheter och förändringar (Fidler & 

Johnson, 1984). Enligt Abrahamsson och Andersen (2002) genomgår organisationer 

ständigt förändringar. En organisationsförändring innebär att något inom 

organisationen ändras från ett tillstånd till ett annat (Angelöw, 1991). Det kan å ena 

sidan innebära att organisationen utvecklar nya enheter eller att olika avdelningar slås 

samman, å andra sidan att en avdelning delas upp på flera eller att viss verksamhet 

helt enkelt läggs ner (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Vidare kan en organisations-

förändring även innebära att två företag går samman eller att ett företag köps upp av 

ett annat. I denna uppsats behandlas begrepp som omorganisation, omstrukturering, 

sammanslagning och uppköp synonymt och omnämns under samlingsbegreppet 

organisationsförändring.  

 

Tidigare forskning har visat att uppemot 75 procent av alla organisationsförändringar 

misslyckas med att uppnå det ursprungliga syftet med själva förändringen. Trots att 

intresset är stort för att undersöka vad som leder till en lyckad organisationsförändring 

är området relativt outforskat (Papadaskis, 2005).  I Daly, Teague och Kitchens 

pilotstudie (2003) visade det sig att de faktorer som påverkade intern-

kommunikationen även påverkade förändringen. Detta menar forskarna visar på ett 

samband mellan internkommunikation och förändring. Kitchen och Daly (2002) 

menar dock att för att förstå sambandet mellan förändringsarbete och intern-

kommunikation måste det först erhållas en förståelse för ämnena var för sig. Därefter 

kan kopplingar ämnena emellan göras. 
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Effekter av organisationsförändringar 

Vid en organisationsförändring inser de allra flesta av de anställda att uppsägningar, 

förändring i arbetsuppgifter, förflyttningar och så vidare kommer att ske och inser 

också att det på grund av omständigheterna även är nödvändigt (Schweiger et al., 

1987). Vad som däremot upplevs som svårt att förstå och som de flesta opponerar sig 

emot, är hur ledningen fattar dessa beslut och den tid det tar att fatta besluten och 

sedan förmedla dem. Detta leder till att de anställda upplever ett motstånd mot 

förändringen.  

 

Mariotti (1998) menar att den primära orsaken till att det uppstår problem i samband 

med en organisationsförändring är att det råder en förvirring hos ledningen. Det finns 

nämligen två olika sorters motstånd mot organisationsförändringar bland personalen 

och dessa blandas lätt samman av ledningen. Det ena motståndet bottnar i att de 

anställda upplever en brist på information och ärlighet. Medan det andra motståndet 

bottnar i ett emotionellt motstånd, förändringen skapar rädsla för att bli av med jobbet 

och minskar känslan av kontroll hos de anställda. Vanligtvis bearbetas bara den ena 

sortens motstånd, brist på information, med tjusiga presentationer och tidslinjer. 

Medan den andra sortens motstånd, det emotionella, ofta glöms bort. 

 

Det enda som är säkert vid en organisationsförändring är att inget är säkert. De 

anställda befinner sig därför i en arbetsmiljö som är oförutsägbar. Dessa situationer 

upplevs ofta som stressande och kan leda till en hel del problem för organisationen 

(Davy, Kinicki, Kilroy & Scheck, 1988). En undersökning gjord av Paul Spector 

(1985, refererad i Davy et al., 1988) visar att förändringssituationer kan leda till 

minskad arbetstillfredsställelse, engagemang, prestation och motivation bland de 

anställda. Individen kan utveckla negativa fysiska reaktioner så som stress och även 

en vilja att lämna organisationen. Även en studie av Schweiger och Denisi (1991) ger 

empiriskt stöd för att organisationsförändringar leder till negativa effekter hos de 

anställda. Osäkerheten tenderar att öka vilket i sin tur leder till ökad stress, missnöje, 

minskat engagemang och en ovilja att stanna kvar i organisationen. Dessutom förlorar 

organisationen sin trovärdighet, ärlighet och omtänksamhet i de anställdas ögon. Detta 

kan i sin tur försämra organisationens produktivitet och öka antalet icke önskvärda 

personalavgångar. 

 

Schweiger, Ivancevich och Power (1987) kom i sin studie fram till att vid en 

organisationsförändring upplever de anställda ofta en känsla av förlorad tillhörighet. 

Forskarna kom även fram till att upplevelse av bristfällig information och oro är 

vanligt. Nästan alla intervjupersoner som deltog i deras studie upplevde en brist på 

information om såväl företagets som de anställdas framtid. Bristen på information var 

så stor att den skapade osäkerhet och ledde till oro. Även Bordia, Hunt, Paulsen, 

Tourish och DiFonzo (2004) har påvisat att organisationsförändringar skapar oro och 

osäkerhet hos de anställda.  

 

En speciell slags osäkerhet är anställningsotrygghet. Anställningsotrygghet tenderar 

att uppkomma i samband med organisationsförändringar som innefattar nerskärningar. 

Anställningotrygghet är en subjektiv upplevelse och innebär en osäkerhet om 

framtiden, för den anställde är det osäkert ifall denne kommer att ha jobbet kvar. 

Anställningotrygghet har en stor påverkan på de anställdas förståelse för 
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organisationsförändringen. Upplever de anställda en anställningsotrygghet har de 

svårare att se möjligheter med en organisationsförändring eftersom situationen skapar 

en osäkerhet och en oro (Elving, 2005). 

 

Det är den osäkerhet som uppstår i samband med organisationsförändringen snarare 

än förändringen i sig som leder till att de anställda blir stressade. I dessa situationer 

söker personalen ofta sätt att reducera denna osäkerhet och tenderar att tillförlita sig 

på rykten och annan informell kommunikation ifall inte någon formell information 

finns att tillgå. Men att tillförlita sig till rykten är inget bra sätt att reducera oron 

eftersom rykten oftast fokuserar på det negativa och även innehåller relativt svävande 

information. Detta leder i sin tur till mer oro och i många fall ett, för företaget, 

improduktivt beteende. Eftersom rykten oftast upprepas flera gånger förstärks tilltron 

till dem. Till följd av detta kan ledningen få svårt att dementera ryktena trots att de 

inte är sanna (Schweiger & Denisi, 1991).  

 

Ju längre tid en organisationsförändring tar att genomföra desto mer oro skapar den, 

enligt Schweiger et al. (1987). Ifall osäkerhet får fortsätta att råda och rykten börjar 

uppstå, uppstår ofta konfliktfylld och motsägande information. I studien (Schweiger et 

al., 1987) visade det sig att rykten följdes av ännu flera rykten och många av ryktena 

visade sig sakna klarhet och logik vilket ledde till frustration hos de anställda. Även 

Davy et al. (1988) konstaterar att rykten alltför ofta blir den huvudsakliga 

informationskällan vid en organisationsförändring. Rykten uppstår som en reaktion till 

brist på officiell information och ökar förvirringen hos de anställda och förvärrar på så 

sätt den redan känsliga situationen. 

 

Internkommunikationens syfte 

Enligt Strid (1999) avser internkommunikation all typ av budskapsförmedling, både 

skriftlig och muntlig, som sker mellan individer inom en organisation. 

Internkommunikationen har tre huvudsakliga funktioner. Den skall innehålla 

information, det vill säga enkelriktad information angående vad som skall göras och 

hur det skall göras. Med information avses själva budskapet medan kommunikation 

avser flödet av information mellan individer. Interkommunikationen skall även skapa 

deltagande och engagemang i verksamheten. Det tredje syftet med internkommunika-

tionen är att med hjälp av de anställda främja kontakten med yttervärlden. Genom de 

anställda kan företaget visa vad organisationen är och vad den står för. 

 

Det är en subjektiv upplevelse att vara informerad och det innefattar även ett 

förhållande till någon som informerar. Information kan ses som en monolog medan 

kommunikation ses som en dialog. Vid är förändringsprocess är det viktigt att 

ledningen kommunicerar informationen (Ahrenfeldt, 1995). Det vill säga att de för en 

dialog med de anställda och inte bara informerar. Information kan ges till de anställda 

så att de får kännedom om förändringen. Men för att skapa en djupare förståelse för 

förändringen krävs kommunikation (Dalfelt, 2005). 

 

Enligt Elving (2005) är ett av huvudsyftena med att internkommunicera under en 

organisationsförändring att informera de anställda om själva förändringen samt på 

vilket sätt deras arbete påverkas av förändringen. Denna informationsfunktion skapar 

förståelse för förändringen. Ett annat huvudsyfte med att kommunicera under en 
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organisationsförändring är att skapa en sammanhållning inom organisationen. Detta 

leder i sin tur till delaktighet samt tillit till organisationen och dess ledning och 

påverkar således också de anställdas förståelse för organisationsförändringen. 

 

Att få acceptans är avgörande 

Ledare och organisationskonsulter som arbetar med strukturerade organisations-

förändringar har visat framgång i att finna juridiska och finansiella lösningar. 

Dessvärre verkar de ha svårare med att hantera de psykologiska konsekvenserna som 

en förändring ofta ger upphov till bland de anställda (Schweiger et al., 1987). De 

anställdas reaktioner på en organisationsförändring kan bli väldigt kostsamma för 

organisationen. Det är lätt hänt att reaktionerna välter omkull den strategi som låg 

bakom själva förändringen (Schweiger & Denisi, 1991). Det är därför av stor vikt att 

hantera de anställdas reaktioner mot organisationsförändringen.  

 

För att lyckas med en organisationsförändring är det viktigt att erhålla de anställdas 

acceptans för förändringen. Acceptansen är ofta avhängig av om internkommunika-

tionen lyckas bidra till att reducera den osäkerhet och det motstånd som de anställda 

upplever till följd av organisationsförändringen (Fidler & Johnson, 1984). Tidigare 

analyser av förändringsarbeten har visat att brister i den interna kommunikationen är 

den främsta orsaken till att organisationsförändringar misslyckats (Högström, Bark, 

Benstrup, Heide & Skoog, 1999). Även Daly et al.s pilotstudie (2003) stödjer 

antagandet att internkommunikationen spelar en avgörande roll för att lyckas med 

implementeringen av en organisationsförändring. 

 

För de flesta organisationer är förändringar genomgripande och de anställda är en 

integrerad del av förändringsprocessen och hur den hanteras (Kitchen & Daly, 2002). 

Eftersom en organisations effektivitet är beroende av dess anställda kan en 

organisationsförändring endast genomföras effektivt ifall de anställda förändrar sig 

(Elving, 2005). Men de anställda kan endast arbeta effektivt ifall de är delaktiga i 

organisationen och för att bli delaktiga måste de bli tillräckligt informerade (Kitchen, 

1997, citerad i Kitchen & Daly, 2002). 

 

Goodman och Truss (2004) menar att det sätt på vilket organisationen kommunicerar 

med de anställda under en förändring har visat sig ha en avgörande betydelse för 

förändringens framgång, främst vad det gäller de anställdas engagemang, moral och 

vilja att stanna kvar i organisationen. Trots detta är det, enligt forskarna, få studier 

som har studerat hur organisationer utvecklar kommunikationsstrategier för att nå en 

framgångsrik förändring. Fastän det i litteraturen poängteras att internkommunika-

tionen spelar en avgörande roll vid förändringsarbete så har ämnena tidigare utforskats 

tämligen avskilt och det är svårt att finna studier som omfattar båda ämnena, det vill 

säga studier om hur internkommunikation kan tillämpas vid organisationsförändringar 

(Daly et al., 2003).  

 

Enligt Dalfelt (2005) är forskningen om internkommunikation vid organisations-

förändringar fortfarande knapp, däremot har litteratur av och för praktiker gällande 

ämnet ökat explosivt de senaste åren. Dessvärre präglas denna litteratur av ett 

ledningsperspektiv menar Dalfelt (2005). I de få fall där de anställda överhuvudtaget 

uppmärksammats har det gjorts i syfte till att finna effektiva sätt för ledningen att 
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påverka de anställdas tolkningar av organisationsförändringen. Detta resulterar då i ett 

antal enkelriktade informationsaktiviteter som inte tar hänsyn till komplexiteten av de 

mänskliga reaktioner som en organisationsförändring ofta medför. Dalfelt (2005) 

menar därför att internkommunikationen i samband med organisationsförändringar 

inte bör byggas upp på dessa informationsaktiviteter. 

 

Syfte 

Det övergripande syftet med föreliggande studie var att få en ökad förståelse för vilka 

aspekter av internkommunikationen som är av betydelse vid en organisations-

förändring. Studien hade medarbetarperspektiv som utgångspunkt, där målet var att ta 

reda på hur medarbetare upplevde internkommunikationen i samband med 

organisationsförändringar samt vad de själva ansåg påverka denna upplevelse. 

Dessutom kompletterades studien med ett ledningsperspektiv, för att på så vis få en 

mer nyanserad bild av fenomenet internkommunikation vid organisationsförändringar. 

 

 

M e t o d  

 

Deltagare 

Urval skedde utifrån tillgänglighet genom att be bekanta att höra efter ifall någon i 

deras bekantskapskrets genomgick organisationsförändringar på jobbet samt om de 

och/eller deras kollegor i så fall ville delta i studien. På detta sätt erhölls kontakt med 

nio personer som arbetade på tre olika slags arbetsplatser. Två av dessa nio deltog i 

förstudien till denna uppsats, det beslutades dock att inkludera det som framkom i 

förstudien även här. För att få ett bredare material och därmed nå en djupare mättnad 

kontaktades ytterligare ett företag som genomgick organisationsförändringar vid 

tidpunkten för studien och på detta sätt erhölls kontakt med ytterligare fyra personer. 

Sammanlagt deltog alltså tretton personer, varav sex kvinnor och sju män. Deltagarna 

var mellan 26 och 60 år och hade arbetat på sina respektive arbetsplatser mellan 3 

månader och 17 år. Gemensamt för samtliga deltagare var att det vid studietillfället 

skedde organisationsförändringar på deras arbetsplatser. Deltagarna kom ifrån fyra 

olika slags arbetsplatser och merparten deltog i studien utifrån ett medarbetar-

perspektiv, några deltog dock utifrån ett ledningsperspektiv för att ge en mer 

nyanserad bild av ämnet. Sammansättningen beskrives nedan: 

 

- ”Skolan.” Härifrån deltog två medarbetare samt en person som hade haft en 

ledande roll vid förändringsarbetet. Medarbetarna deltog utifrån ett 

medarbetarperspektiv medan ledaren deltog utifrån ett ledningsperspektiv. 

- ”Telekomföretaget.” Härifrån deltog två medarbetare utifrån ett 

medarbetarperspektiv. 

- ”Försäkringsbolaget.” Härifrån deltog fyra personer varav en av dessa var chef. 

Chefen var inte aktivt med och drev förändringsprocessen på arbetsplatsen men 

hade genomfört en del förändringar på sin avdelning till följd av 

organisationsförändringen. Därför deltog chefen främst ur ett medarbetar-

perspektiv men även ledningsperspektivet berördes. De övriga tre personerna 

deltog endast utifrån ett medarbetarperspektiv.  

- ”Konsultföretaget.” Härifrån deltog fyra personer. En av personerna var med och 

drev förändringsarbetet på företaget och deltog således utifrån ett lednings-
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perspektiv. De övriga tre personerna deltog ur ett medarbetarperspektiv. Två av 

dessa personer visade sig dock arbeta som organisationskonsulter och hade på så 

sätt även erfarenhet av att praktiskt arbeta med organisationsförändringar ute hos 

kund. Dessa två personer deltog därför även utifrån ett ledningsperspektiv. 

 

Således deltog åtta personer utifrån enbart ett medarbetarperspektiv, två personer 

utifrån enbart ett ledningsperspektiv och tre personer utifrån båda perspektiven. 

 

Datainsamling 

Data samlades in genom enskilda intervjuer med de utvalda deltagarna. Intervjuerna 

var halvstrukturerade, inga färdigformulerade frågor användes utan endast en intervju-

guide med tillhörande stödfrågor (se Bilaga). Intervjuguiden var något annorlunda 

utformad vid intervjuerna som innehade ett ledningsperspektiv i jämförelse med dem 

som hade ett medarbetarperspektiv. Intervjuerna inleddes med en kort presentation av 

mig själv, syftet med uppsatsen, etiska regler och andra praktiska detaljer. Därefter 

ombads deltagarna beskriva hur de upplevde internkommunikationen i samband med 

organisationsförändringar på arbetsplatsen. Svaren följdes upp med följdfrågor. 

 

Procedur 

Jag som utförde studien och därmed även genomförde intervjuerna läste PAO-

programmet (personal, arbete och organisation) på Stockholms universitet vid tiden 

för studien. Under utbildningen har jag läst kurser i kvalitativ metod och 

intervjumetodik och har även erfarenhet av att praktiskt utföra mindre kvalitativa 

undersökningar och kvalitativa intervjuer. Jag har viss förförståelse för ämnet i och 

med dels en litteraturstudie i ämnet internkommunikation och dels en förstudie som 

gjordes till uppsatsen i samband med metodkursen under våren 2006. Dessutom har 

jag egen erfarenhet av att ha arbetat i organisationer som genomgått omfattande 

organisationsförändringar. Denna förförståelse har jag dock försökt lägga åt sidan i 

största möjliga mån under analysfasen.  

 

Alla intervjuer utom två ägde rum på de aktuella arbetsplatserna i förbokade 

grupprum, en av intervjuerna genomfördes i mitt hem och en annan hemma hos en 

intervjuperson. Deltagarna informerades i förväg om studiens syfte och intervjuns 

tillvägagångssätt. Samtliga deltagare lämnade sitt medgivande till att spela in 

intervjuerna på band och att använda materialet i uppsatsen. Deltagarna informerades 

om att deras medverkan var helt frivilligt och att de när som helst hade rätt att avbryta 

intervjun. De fick även information om att intervjun var konfidentiell, att varken deras 

namn eller företagsnamn skulle lämnas ut. Elva intervjuer varade i mellan 40 och 75 

minuter, de två intervjuerna från förstudien varade i 20 minuter vardera. Samtliga 

intervjuer spelades in på band och transkriberades sedan ordagrant i sin helhet. 

Slutligen avidentifierades materialet för att uppfylla konfidentialitetslöftet. 

 

Analys 

Intervjuerna bearbetades med hjälp av induktiv tematisk analys, enligt Hayes (2000). 

Analysarbetet inleddes med att de transkriberade intervjuerna lästes igenom ett flertal 

gånger, därefter markerades de nyckelord eller textavsnitt som var av relevans för det 

aktuella ämnet. Dessa skrevs sedan ner på små lappar och sorterades därefter så att de 

som föreföll behandla samma område hamnade i samma hög. Lapparna lästes igenom 
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hög för hög och därefter flyttades lapparna återigen runt och bildade nya högar. Efter 

uppdelningen fick varje hög ett preliminärt namn, tema. Därefter gicks 

intervjutexterna återigen igenom, en gång för varje tema, och allt som passade in 

under respektive tema plockades ut. Varje tema fick därefter ett slutgiltigt namn. 

Sedan tolkades texten och det material som hörde till respektive tema sammanfattades 

för att på så vis ge en klarare bild av dess innebörd. Den beskrivna analysproceduren 

ovan genomfördes först med det material som hade ett medarbetarperspektiv. Därefter 

analyserades det material som hade ett ledningsperspektiv. Efter denna genomgång 

jämfördes sammanfattningarna och sedan sammanställdes de båda perspektiven för att 

på så vis ge en tydligare struktur. Vid sammanställningen låg fokus på medarbetar-

perspektivet men när ledningsperspektivet kontrasterade mot medarbetarperspektivet 

togs det med för att ge en mer nyanserad bild. Slutligen valdes representativa citat ut 

och infogades i materialet. Totalt urskiljdes fem övergripande teman. Temana är till 

viss del överlappande och ska inte ses som oberoende av varandra.  

 

 

R e s u l t a t  

 

Resultatet nedan bygger på det som framkommit under de elva intervjuer som 

genomfördes med medarbetare från de fyra olika arbetsplatserna som tidigare 

beskrivits i metoddelen. Dessa intervjupersoner benämns fortsättningsvis 

Medarbetarna. För tre av dessa elva Medarbetare kompletterades dock intervjuerna 

utifrån ett ledningsperspektiv eftersom de visade sig ha erfarenhet av att leda 

förändringsarbeten. Dessa tre personer intervjuades således både ur ett medarbetar-

perspektiv och ur ett ledningsperspektiv. Därutöver intervjuades två personer 

uteslutande utifrån ett ledningsperspektiv. För att hänvisa till det som framkom under 

intervjutiden som syftade till ett ledningsperspektiv benämns dessa intervjupersoner 

fortsättningsvis Ledarna. När ledningsperspektivet kontrasterade mot medarbetar-

perspektivet togs det med i resultatet för att på så vis ge en mer nyanserande bild.  

 

Kontexten påvekar inställningen till både förändringen och internkommunikationen 

I medarbetarintervjuerna framkom att organisatoriska faktorer påverkade hur 

internkommunikationen upplevdes. Medarbetarnas uppfattning gällande hur 

genomtänkt såväl organisationsförändringen i sig som internkommunikationen 

omkring den varierade. Denna uppfattning präglade Medarbetarnas syn på 

informationen, och även på förändringen i sig. En till synes nöjd Medarbetare 

uttryckte det på följande sätt: 

 
”Men jag tycker att det känns proffsigt, det gör det. Det känns som om ledningen vet vad de 

sysslar med, de vet vilken information som vi anställda behöver. De vet att det lätt uppstår 

rykten de är snabba på att dementera, de vet hur folk reagerar på sånt här delvis då alltså – och 

dem är snabba på att få ut sådant som är viktigt… Så ja på det sättet skapar det ju en trygghet.” 

 

Medan en till synes mindre nöjd Medarbetare uttryckte det så här: 

 
”Förändringen har ju kommit som en blixt från klar himmel skulle man kunna säga och om jag 

tolkar ledningen rätt så är det så här det kommer att bli. Det som redan är satt på papper även 

om dem har krav på arbetsmiljö och så. Men sen… det beror sig på hur de bemöter det vi nu har 

lagt fram om… Det har ju med det att göra också. Det har ju liksom inte varit någon process 

under våren som har vuxit fram till den här nya arbetsgrupperingen eftersom vi inte fått komma 
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till tals. Det visst har vi märkt att folk är gravida och så där men det är ju inte bara det som 

förändras […] Och det bygger ju upp agg liksom” 

 

I flera av medarbetarintervjuerna poängterades att det hade varit bra ifall 

organisationsförändringen varit genomtänkt hela vägen ner i organisationen och inte 

bara lagd på en abstrakt nivå. Att förändringen inte var genomtänkt hela vägen ner i 

organisationen gjorde att det ansågs finnas en risk för att arbetsuppgifter inte blev 

gjorda eller att dubbelarbete skulle komma att ske och detta skapade frustration bland 

Medarbetarna. 

 
”Det är väldigt lätt att rita ett nytt organisationsdiagram. Det är ju knappast det största 

problemet utan när man kommer till pratiska realiteten vad det här faktiskt innebär, var olika 

arbetsuppgifter ska ta vägen och detaljerna, de stora frågorna… Och där känner jag kanske att 

där var det inte så genomtänkt. Utan man gjorde den stora övergripande omorganisationen men 

sedan hur det faktiskt skulle påverka avdelningarna och arbetet det hade man inte riktigt tänkt 

igenom. Ja men det skapar ju en osäkerhet, så är det ju […] Antingen är ju risken att saker inte 

blir gjorda eller att det sitter och görs en massa dubbelarbete.”  

 

Ett genomgående tema i intervjuerna var att företagsklimatet spelade en stor roll för 

hur internkommunikationen upplevdes av Medarbetarna. Ett gott företagsklimat 

ansågs underlätta internkommunikationen och ledde till att de anställda vågade ställa 

frågor. Detta ledde i sin tur till att problem och missnöje kunde komma ledningen till 

känna och att den därmed kunde hantera detta.  

 
”det finns vissa chefer som jag definitivt skulle kunna diskutera det med och jag vet att det är 

även andra på min nivå som har någon uppe på hög nivå som dem har bra relation med, som de 

kan ta upp det med. Vilket gör att jag tror att många i ledningsgruppen är väl medvetna om 

problemen och jobbar med dem. Just för att de faktiskt får höra, det kommer upp till dem vad 

[…] medarbetarna tycker. Eller går och tänker.” 

 

I de fall som ledningen upplevdes som öppen motverkade det misstänksamhet och 

spekulation. I de fall där relationen mellan anställda och ledning var god litade även 

Medarbetarna på att ledningen fattade kloka beslut, då fanns det ett förtroende för 

ledningen. Ifall relationen anställda och ledning emellan däremot fungerade dåligt var 

det istället oklart ifall missnöje och rykten kom ledningen till känna.  

 
”det [rykten] skapar ju en oro och en osäkerhet hos vissa, det har jag ju märkt. […] eftersom 

dem har så dålig kontakt med oss så är det svårt att svara på det… det [ryktena] kanske inte når 

[ledningen].” 

 

Visat intresse för de anställdas åsikter och välbefinnande i form av en upprättad dialog 

ledde till ökad motivation och större acceptans för förändringen enligt vissa 

Medarbetare. Ifall kommunikationen ansågs fungera dåligt så ledde det istället till en 

upplevd större risk för att en negativt inställd kollegas irritation smittade av sig till 

övriga kollegor.  

 

Hur missnöjda kollegor hanterades tycktes också spela en roll för hur Medarbetarna 

upplevde internkommunikationen. Missnöjda kollegor som fick klen respons från 

ledningen medförde att Medarbetarna ansåg att denna behandling även kunde drabba 

dem. Att det inte internkommunicerades kring missnöjet ansågs vidare väldigt dåligt 

och påverkade Medarbetarnas inställning till internkommunikationen negativt. 
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I medarbetarintervjuerna framkom relationen med närmsta chefen som avgörande för 

huruvida internkommunikationen fungerade och även hur förändringen mottogs av 

Medarbetarna. Även Ledarna menade att det var av största vikt att få med sig samtliga 

chefer, var en chef emot förändringen förelåg det stor risk att de anställda under denne 

också blev negativt inställda till förändringen.  

 
”Så visst jag kan ta upp vad som helst med min chef om jag skulle känna behov av det. Vi har ett 

öppet samtalsklimat. Jag känner inte att det finns något som jag inte kan fråga honom om. […] 

Har man en chef som man inte gillar så blir allt mycket svårare och man har svårare att finna 

förståelse. Och min chef har en positiv inställning så färgar ju det av sig till mig. ” 

 

I de fall där Medarbetarna upplevde att chefen var mån om, tänkte på och talade för 

avdelningen kände Medarbetarna en trygghet. De Medarbetare som hade en god 

relation med sin chef upplevde också en trygghet i att bli informerade och detta sades 

även bidraga till att de inte tog till sig av eventuella rykten. Det viktigaste med att ha 

en god relation mellan chef och anställd ansågs vara att det då fanns någon som de 

anställda kunde vända sig till med frågor. En Medarbetare upplevde att dennes chef 

använde information som ett maktinstrument och avsiktligt höll inne med den. Detta 

skapade irritation och ledde även till skepsis mot själva organisationsförändringen.  

 

Det beklagades att vissa chefer var för oinsatta i förändringsarbetet för att kunna 

informera de anställda tillräckligt, eftersom det efterfrågades att cheferna skulle kunna 

ta förändringsinformationen personligt med de anställda. Det ansågs viktigt att den 

som höll i informationsmöten var en person i beslutsfattande ställning samtidigt som 

de anställda måste våga ställa frågor. De Medarbetare som av någon anledning 

saknade en närmsta chef upplevde ett vakuum, att informationsflödet avstannade och 

att oklarheter uppstod, detta skapade i sin tur frustration. 

 

I intervjuerna framkom även att individspecifika faktorer påverkade Medarbetarnas 

inställning till förändringen. Flera av Medarbetarna framhöll att deras känsla av 

anställningsbarhet bidrog till att de inte kände oro i samband med organisations-

förändringen. Flera faktorer nämndes leda till känsla av anställningsbarhet; att ha varit 

anställd i många år, att det just nu råder en högkonjunktur på arbetsmarknaden, att 

besitta en attraktiv kompetens. Även tidigare erfarenheter från organisations-

förändringar ansågs underlätta genomlevnad av en förändringssituation.  

 
"det beror ju på hur orolig man är själv tror jag […] jag har inte känt mig så där orolig. Alltså 

dels för jag har ju varit här så himla länge kanske då rå." 
 

"Jag har varit med om organisationsförändringar i X också och de var ju värre än den här. Och 

fixade vi det då så måste ju vi fixa det här! Så det är lite så att man får inte ge upp för att det 

blir förändringar" 

 

Förändringssituationen kan medföra negativa effekter 

Återkommande i intervjuerna nämndes det att förändringen hade skapat en hel del oro 

och osäkerhet på arbetsplatsen. Framför allt när besked om vad förändringen skulle 

komma att innebära hade dröjt sattes funderingar hos Medarbetarna igång, vilket 

kunde skapa oro. Oron handlade dels om att kollegor kanske skulle komma att sluta, 

dels att Medarbetaren själv kanske skulle bli missnöjd med den nya situationen eller 

inte skulle passa in i den nya organisationen. Oron gjorde även att några funderade på 
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att söka nytt arbete. Enligt några Medarbetare var det inte ovanligt att information 

florerade i media innan den kommunicerats ut internt och det kunde ta flera dagar 

innan samma information som gått att läsa i pressen fanns tillgänglig internt. Detta 

skapade osäkerhet i och med att det blev svårt för dessa Medarbetare att avväga vad 

som var sant och vad media hade hittat på för att skapa rubriker. 

 
”För att på något sätt har det ju blivit att man snarare läst i DI och fått mer information där än 

vad man fått internt. […] vill ju jag ha informationen före det att alla kan läsa om det i 

tidningen och även också att informationen du får i tidningen, ja den behöver ju inte vara 

korrekt men nu blir det ju så att man tror på det och då kanske man bygger ett scenario innan 

man verkligen vet vad som händer. Vad det är som gäller egentligen då?” 

 

Under förändringsprocesserna hade det enligt intervjupersonerna, såväl Medarbetare 

som Ledare, förekommit en hel del rykten. I de fall det saknades officiell information 

eller när informationen blivit försenad var det inte sällan som rykten hade uppstått. En 

annan orsak till att rykten uppstått var att missnöjda personer tolkade informationen 

på sitt eget sätt och spred rykten i korridorerna. Medarbetarna vittnade om att det 

förekommit en hel del rykten i samband med förändringarna, vilket skapat en hel del 

osäkerhet, oro och spekulation bland de anställda. Samtidigt hävdade Medarbetarna 

att de själva inte påverkades av dessa rykten. Olika anledningar till varför de inte 

påverkades nämndes; att inte vara rädd för att bli av med jobbet, att inte vara en orolig 

själ, att inte uppleva något direkt hot mot sig själv, en bra relation med närmsta 

chefen. 

 

I flera intervjuer, med såväl Ledare som Medarbetare, framkom det att de anställda 

saknade förståelse för genomförandet av förändringen och detta ledde i sin tur till en 

irritation. Vissa Medarbetare sade sig dock förstå varför förändringen genomfördes 

men accepterade inte skälen och blev irriterade på grund av detta. Även upplevelser 

av bristande information gav upphov till irritation hos Medarbetarna.  

 

Känsla av delaktighet påverkar inställningen till förändringen 

Ett centralt tema i medarbetarintervjuerna var vikten av att känna sig delaktig i 

förändringsprocessen. Huruvida internkommunikationen lyckades bidra till att 

Medarbetarna kände sig delaktiga påverkade inställningen till själva förändringen. Att 

få vara delaktig ansågs ge mer insikt i förändringsprocessen vilket i sin tur ledde till 

ökad motivation och en större förståelse gentemot förändringen. Att inte uppleva sig 

delaktig ledde till en oro som ansågs slösa både tid och energi. 

 

I medarbetarintervjuerna efterfrågades det att ledningen skulle rita upp riktlinjerna och 

sedan höra efter vad Medarbetarna ansåg. En sådan dialog ansågs kunna leda till en 

känsla av delaktighet vilket i sin tur skulle skapa en djupare förståelse för 

förändringen och en respekt för ledningen. Avsaknad av dialog ledde till att ledningen 

uppfattades som nonchalant, vilket inte främjade upplevelsen av delaktighet och 

dessutom skapade aggressioner.  

 
”Jag tror inte att jag hade blivit lika arg som jag nu blev. Nej jag tror inte det. För då hade jag 

ju varit med i processen, det är ju lättare då. För jag skulle känt mig mer delaktig då.” 
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Det framkom även att behovet av att vara delaktig i förändringsprocessen var som 

störst när förändringen berörde Medarbetarna på ett personligt plan. Både Ledare och 

Medarbetare poängterade vikten av att de anställda skulle känna ägande för 

förändringen. Skulle de anställda känna ägande för förändringen ansågs det vara större 

chans att de även arbetade efter det nya och inte bara körde på i gamla spår.  

 

I vissa fall ansåg inte Medarbetarna sig kunna vara med och påverka besluten kring 

själva förändringen men däremot upplevdes en möjlighet att kunna vara med och 

påverka på en lägre nivå, hur arbetsuppgifter skulle skötas i den nya organisationen. 

Denna möjlighet ledde till en upplevd delaktighet och det ansågs som bra och 

spännande.  

 
Alltså på dem stora bitarna är det klart att man inte kan påverka, det är ju en ledningsfråga. Det 

är ju ägarna i företaget som bestämmer liksom. Men ner på operationell nivå om man säger hur 

saker o ting ska skötas i den nya organisationen där får man ju vara med, det är bara att 

engagera sig då.  

 

Det poängterades att tidpunkten för kommunikationen var betydelsefull för 

upplevelsen av delaktighet. Information som delgavs under ett tidigt skede av 

processen ledde till en känsla av delaktighet hos Medarbetarna. Medan information 

som delgavs i ett sent skede gjorde Medarbetarna uppgivna och arga just på grund av 

de inte kände sig delaktiga. Mer om detta följer i avsnittet ”Utformningen av 

kommunikationen avgörande för acceptansen”. 

 

Ledarna, å andra sidan, sade sig ha en förståelse för att de anställda hade ett behov av 

att vara delaktiga men menade samtidigt att vid en förändringsprocess är det omöjligt 

att tillgodose allas behov. Det ansågs som omöjligt att låta demokrati råda, särskilt om 

förändringsprocessen skedde under tidspress. Vid dessa tillfällen ansågs det som 

viktigt att förklara och motivera varför och sedan sätta ner foten och bestämma.  

 
”Det finns alltid ett behov av att kunna påverka och vara med i en sån här process som inte ska 

underskattas. Utan… men det är svårt det där samtidigt också för att… det kan ju inte bli polsk 

riksdag, eller alla kan ju inte tycka till om allt heller liksom utan någon måste ju fatta ett 

beslut.” 

 

Det poängterades dock av Ledarna att de anställdas känsla av delaktighet var viktig. 

När de anställda upplevde delaktighet så nåddes en bättre samverkan och det sparade 

energi ansågs det.  

 
”Och det är inte alltid som det går det är omöjligt att ta tillvara alla människors synpunkter och 

anpassa sig efter alla människor. Men alla människor vill bli lyssnade på och får en chans att 

göra sin stämma hörd. Så det är viktigt att, alltså det är viktigt att folk, jag kanske låter synisk 

men att människor får en känsla av att påverka det är viktigare än att de påverkar i sig.” 

 

Utformningen av kommunikationen avgörande för acceptansen 

I intervjuerna poängterades genomgående vikten av att kommunicera genomtänkt med 

de anställda under förändringsprocessen. Det ansågs viktigt att förändrings-

informationen var tydlig. Medarbetarna önskade information om vad som skulle gälla, 

hur förändringen var tänkt att fungera samt vilka avsikter och ambitioner som fanns 
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med förändringen. Information som inte var tydlig ifråga om detta ansågs skapa 

förvirring, frustration och oro.  

 
”de oklarheter som det trots allt blir efter en sån här omorganisation. […] Jag menar det är väl 

allmänt frustrerande att inte veta exakt vem som ska göra vad. Det är ju bättre med klara 

riktlinjer, det är ju lättare att arbeta utifrån.” 

 

En Medarbetare kommenterade även att information som utlovats men uteblivit eller 

försenats utan vidare förklaring, skapade förvirring och oro. 

 

”vad det var som gjorde att man var försenad hade ju varit en sak som hade varit ganska bra att 

få veta. Man bör inte ge folk falska förhoppningar om att få besked och sedan så hinner man inte 

uppfylla det om man nu inte gör det så hade det varit bra att kommunicera vad det var för 

någonting som förändrades, tycker jag”. 

 

En enhetlig kommunikation efterfrågades av de intervjuade Medarbetarna. När tagna 

beslut blandades med förslag på förändringar eller när motsägelsefull information 

kom via olika kommunikationskanaler, upplevdes internkommunikationen som 

spretig. Spretigheten medförde att det blev svårt för Medarbetarna att avgöra vad som 

var bestämt och vad som var under bearbetning, vilket skapade osäkerhet. 

 

Även Ledarna menade att förändringen måste ”säljas in” genom hela organisationen 

och att detta krävde en genomtänkt kommunikation. Om de anställda inte förstod 

nyttan med, och de bakomliggande orsakerna till, förändringen skulle de få svårare att 

anpassa sig till den. Ifall informationen var otydlig ansågs det finnas en risk för att 

organisationen visserligen var ny men att det ändå arbetades på samma sätt om 

tidigare och att effektiviseringen därmed skulle gå förlorad. 

 

Som tidigare nämnts menade Medarbetarna att information i ett tidigt skede av 

förändringsprocessen bidrog till en ökad känsla av att vara delaktig i processen. Ett 

problem som dock både Ledarna och Medarbetarna ansåg kunna uppkomma vid tidig 

information var att det försvårade för ledningen att ändra redan kommunicerade 

beslut. I de fall där beslut som senare visade sig felaktiga kommunicerats ut fanns en 

uttalad risk för att de anställda tappade förtroendet för ledningen menade 

intervjupersonerna. Ifall ledningen bytte fot, det vill säga ändrade i besluten, och inte 

förklarade de bakomliggande orsakerna så skapades ett missnöje bland de anställda. 

Det ansågs därför viktigt att ledningen var tydlig med varför vissa förändringar i redan 

tagna beslut behövde ske. I de fall ledningen kommunicerade ut information som inte 

riktigt var färdig ansågs det betydelsefullt att tydligt klargöra detta för de anställda för 

att på så sätt undvika missförstånd.  

 

En Ledare menade att om ledningen kommunicerade i tidigt skede med de anställda så 

tenderade de att tolka åt ena eller andra hållet. Vilket i sin tur ansågs leda till en större 

förklaringsprocess ifall något behövdes ändras alltefter förändringsprocessens gång.  

 
”… men å andra sidan ju mer man öppnar upp hur vart man är på väg desto mer stänger man 

också möjligheterna för att göra på det ena eller andra sättet.” 

 

Samtliga Medarbetare och Ledare framhöll även att fortlöpande information var av 

största vikt eftersom det ansågs som viktigt att de anställda fick känna sig 
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uppdaterade. Det poängterades dock att det var svårt att föreställa sig att de anställda 

någonsin skulle känna sig tillräckligt informerade. Av Medarbetarna upplevdes det 

som stressande att sakna information och det ledde i sin tur till en frustration. När det 

dröjde mellan informationstillfällena så hade det enligt Medarbetarna uppstått frågor 

och oro. Medarbetarna menade att en fortlöpande informationsprocess kunde lindra 

denna oro och bearbeta frågorna. Kommunicerade ledningen fortlöpande med de 

anställda ansågs det även kunna leda till att ett förtroende skapades för ledningen. 

Medarbetarna poängterade även att det var viktigt att informationen inte avtog under 

förändringsprocessens gång i och med att frågor tenderade att uppkomma och öka i 

antal allteftersom förändringen fortskred. 

 
”Informationsflödet har trappats av lite grann vilket är lite synd […] de [informationsmailen] 

kommer ju inte lika ofta och det är fortfarande tror jag många som har frågor lite grann hur det 

är tänkt och så.” 

 

Ledarna menade däremot att ett problem vid löpande information var att när det 

sändes ut utkast på utkast över den nya organisationen så tröttnade de anställda på det 

alternativt höll fast vid fel version och tog inte till sig den slutgiltiga. Det 

poängterades även att när informationen var uppdelad så tenderade informationsvärdet 

att urholkas. Därför ansågs det att de anställda borde informeras om hur långt gången 

förändringsprocessen var men inte nödvändigtvis vad ledningen hittills hade kommit 

fram till. Flera av Ledarna menade även att det var komplicerat att kommunicera 

informationen i rätt skede i och med att besluten behövde fattas först innan de 

kommunicerades ut till de anställda. 

 
”Om man tittar tillbaka på det så var det inte heller så lätt att göra det tidigare eftersom 

besluten måste fattas först och då kommer vi tillbaka lite till det som vi pratade om tidigare. 

Med det här att kommunicera något som inte riktigt är klart skapar ju ännu mera osäkerhet och 

hade inte heller varit så bra.” 

 

Både Ledare och Medarbetare ansåg att ett bra sätt att delge de anställda uppdaterad 

och kontinuerlig information var att engagera de anställda i delprojekt för 

förändringen. På det sättet förhindrades även uppkomst av rykten, oklarheter och oro.  

 

Ett genomgående tema i intervjuerna var en önskan om att ha någonstans dit de 

anställda kunde vända sig med uppkomna frågor. I de fall där de anställda inte kunnat 

få svar på sina frågor ledde det till en upplevd oro och frustration enligt både 

Medarbetare och Ledare. På en arbetsplats var det en person som drev förändrings-

processen på ett övergripande plan. Denne hade en helhetsbild över processen och 

kunde besvara frågor vilket upplevdes som värdefullt.  

 

Möjligheten att ställa frågor i samband med möten var något som poängterades som 

viktigt vid medarbetarintervjuerna. En anledning till detta, utöver att få svar på sina 

egna frågor, var att det även uppkom ytterligare information i och med att kollegor 

ställde sina frågor. 

 
”Det brukar alltid vara folk som frågar på mötena, som kanske är oroliga eller har andra frågor 

och dem ställer frågor och då får man ju information via det sättet genom att vara delaktig på 

mötena. Så för min del tycker jag att det är perfekt.” 
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I intervjuerna påpekades betydelsen av att informationen anpassades efter situationen 

och individen. Medarbetarna hade olika behov av att få information och det förelåg 

även skillnader i vad för slags information som önskades. Vissa Medarbetare menade 

att det inte gick att få för mycket information och ville ständigt ha mer. Medan andra 

Medarbetare ansåg det som stressande och jobbigt med mycket information och 

önskade endast information om det rörde dem själva specifikt.  

 
”Det som känns jobbigt är att man vet att man har ett visst arbete att göra och så måste man gå 

på de här mötena., det blir stressande helt enkelt. Och när det är mest repetition det är det som 

känns jobbigt.” 

 

Ett annat problem som nämndes med att kommunicera i stora mängder var att det 

medförde en risk för att det som var viktigt drunknade i mindre viktig information. 

För att undvika stress till följd av kommunikationen föreslogs kortfattad information 

och sedan en hänvisning till en källa där mer information fanns att hämta för berörd 

och/eller intresserad personal. Även Ledarna ansåg att det vid förändringskommunika-

tion var viktigt att sätta upp en tydlig kanal och att kanalen anpassades efter 

situationen.  

 

Kommunikationskanalerna har olika för- och nackdelar 

Både Ledarna och Medarbetarna föredrog möten som kommunikationskanal för 

förändringsinformationen. Fördelen med möten ansågs vara att det upplevdes som det 

enklaste sättet att få en tvåvägskommunikation och att det minskade riskerna för 

missförstånd. En dialog ledningen och de anställda emellan ansågs förstärka de 

anställdas känsla av delaktighet. Ifall endast envägskommunikation skapades ledde 

det, enligt Medarbetarna, till att ledningen upplevdes som nonchalant eftersom det 

tolkades som om de inte brydde sig om de anställdas reaktioner. Till följd av detta 

gick tid och energi förlorad. En annan anledning till att Ledarna föredrog möten, 

utöver att det skapade en delaktighet, var att det ansågs ge en chans till att 

entusiasmera, förklara orsakerna till förändringen samt att det gav möjlighet att 

stämma av att informationen inte misstolkades.  

 
”Kommunikation är inte bara ord det är så mycket mer – så mycket annat. Och sedan tror jag 

alltid på min egen förmåga att kunna entusiasmera dem som inte är med på tåget riktigt. […] Då 

kan man också se vilka som inte riktigt är med på tåget och då kan man peppa dem lite extra och 

kanske. Och det går ju bara inte via mail…” 

 

Flera Medarbetare framhöll att de önskade informationen först via stormöte men 

sedan i mindre grupper, gärna avdelningsvis. Att alla var samlade vid det första 

informationsmötet och fick samma information samtidigt upplevdes som värdefullt. 

På det sättet undveks att de anställda fick olika information. Något annat som ansågs 

vara av vikt var att informationsmötena schemalagdes så att så många som möjligt 

hade möjlighet att närvara.  

 
”Ja det har ju dels varit stormöten, fast jag jobbar ju inte heltid och ibland, oftast, har de legat 

så att jag inte kunnat delta vid dessa. Jag har missat dem… Det är ju inte heller så bra. Alla 

borde väl kunna få möjlighet – även vi deltidare?” 

 

På avdelningsmöten ansågs informationen bli på en lämplig nivå eftersom dessa 

möten upplevdes fungera som ett filter som tolkade just avdelningens situation. Det 
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ansågs även lättare att ställa frågor i mindre grupper. En Medarbetare menade dock att 

avdelningsmötena inte var tillräckliga utan önskade individuella möten med chefen 

eftersom hon inte ville ställa mer personliga frågor inför resten av avdelningen. En 

mötesform som Medarbetarna nämnde som bra för den nya organisationen var kick-

off. Kick-off ansågs skapa en bra stämning, ge ansikten på nya kollegor och leda till 

ett bättre samarbete. 

 

Medarbetarna efterfrågade ett forum där förändringen skulle kunna diskuteras. Även 

Ledarna förespråkade möten där det lämnades gott om utrymme för diskussion. Ett 

diskussionsforum tordes kunna leda till att kompetens utnyttjades bättre, att det skulle 

skapas en bättre kommunikation över gränserna och att fientligheten gentemot 

förändringen skulle lindras. Detta skulle i sin tur leda till en större upplevelse av att 

kunna vara med och påverka ansåg intervjupersonerna. Ledarna nämnde dock även 

nackdelar med möten; de tenderar att ta mycket tid och tid är pengar. Av denna 

anledning fanns det Ledare som försökte undvika möten som kommunikationskanal. 

Men det fanns även andra Ledare som ansåg att det var så pass viktigt att de anställda 

fick känna sig hörda, och att möten uppskattades av de anställda, att tidsåtgången 

kändes värt det. 

 

De intervjuade Medarbetarna önskade en kombination av muntliga och skriftliga 

kommunikationskanaler för förändringsinformation. I och med att allt kanske inte 

fastnar när informationen delges muntligt samt att möten är relativt tidskrävande 

ansågs det värdefullt med kompletterande skriftlig information. Det ansågs positivt 

om den skriftliga informationen skickats ut i direkt anslutning till mötet eftersom det 

då fanns skriftlig information att falla tillbaka på om allt inte hade fastnat under mötet.  

 

De intervjuade Medarbetarna ansåg att den frekventa fortlöpande informationen gärna 

fick komma via e-mail. Fördelen med e-mail ansågs, både av Medarbetarna och av 

Ledarna, vara att det upplevdes som smidigt och att de anställda inte missade 

informationen bara för att de just då inte hade varit närvarande på arbetsplatsen. En 

Ledare poängterade dock att ”problemet med dagens mailande är att man får otroligt 

mycket mail, så det [förändringsinformationen] drunknar lätt i det.” 

 

Ett kommunikationssätt som omnämndes som bra var e-mail med kortfattad 

information och med en hänvisning till mer utförlig information på intranätet. På så 

vis upplevdes de anställda få kännedom om informationen och kunde sedan själva 

avgöra om de ville veta mer och när de skulle ta del av den informationen. En annan 

fördel med intranätet, som nämndes av både Medarbetarna och Ledarna, var att all 

information rörande organisationsförändringen då skulle kunna finnas samlad och 

dessutom kunna uppdateras kontinuerligt. Medarbetarna menade att det vore önskvärt 

att ha ett levande dokument som följde förändringen. Att hålla dokumentet levande 

ansågs viktigt eftersom det annars riskerade att innehålla inaktuell information och då 

kunde leda till förvirring.  

 
”Så det är ju bra att både få den muntlig och att man får den i annat ja skriftlig som man kan gå 

tillbaks till och referera till. […] nu har man precis lanserat precis igår eller någonting ett 

intranät då för där det liksom är möjligt med nyhets nyheter och liknande, ja lite länkar och lite 

bilder av organisationsscheman och så där då, så det är väl tänkt att det ska vara väldigt up to 

date. Så det kan ju lösa lite av det här att få ut den nya informationen.” 
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De nackdelar med kommunikation via intranät som nämndes var att informationen 

ibland kunde leda till misstolkningar. Dessutom kräver det att den anställde själv 

söker upp informationen vilket medförde att det ansågs finnas en risk för att 

informationen kunde gå förbi vissa. Några Medarbetare upplevde även information 

via intranätet som tidskrävande och stressande. 
 

”ibland kan det vara luddigt. Och ge utrymme för tolkningar på olika sätt” 

 
”jag hinner knappt gå in där. Så den informationen når inte mig alls på samma sätt.[…] det blir 

lite så här ’ åh nu måste jag hinna med att läsa det här’” 

 

 

D i s k u s s io n  

 

Det övergripande syftet med föreliggande studie var att få en ökad förståelse för vilka 

aspekter av internkommunikationen som är av betydelse vid en organisations-

förändring. Studien hade medarbetarperspektiv som utgångspunkt, där målet var att ta 

reda på hur medarbetarna upplevde internkommunikationen i samband med 

organisationsförändringar samt vad de ansåg påverkade denna upplevelse. Dessutom 

kompletterades studien med ett ledningsperspektiv, för att på så vis få en mer 

nyanserad bild av fenomenet internkommunikation vid organisationsförändringar. 

Nedan diskuteras vad jag uppfattar som några huvudresultat i studien i relation till 

tidigare forskning på området. 
 

Betydelsen av lyhördhet från ledningens sida 

Betydelsen av att kunna ventilera organisationsförändringen och de frågor som 

uppkommer med ledningen och/eller närmaste chefen framhölls ofta av de 

intervjuade, såväl ur medarbetar- som ledningsperspektiv. Avsaknad av information, 

att de anställda inte fått klart vad som skulle gälla för dem själva i och med 

förändringen, ledde till oro och frustration. De intervjuade Medarbetarna ansåg att 

möten med chefen där organisationsförändringen kunde diskuteras var viktigt. 

Betydelsen av att de anställda känner sig delaktiga i förändringsprocessen och vikten 

av en dialog mellan ledning och anställda poängterades också ofta som en 

förutsättning för att erhålla de anställdas acceptans gentemot organisations-

förändringen. Samtliga av de intervjuade Medarbetarna uppgav även att själva känslan 

av att vara informerad påverkade hur internkommunikationen upplevdes i samband 

med organisationsförändringen på arbetsplatsen. Flera av de intervjuade Medarbetarna 

framhöll också att de upplevde internkommunikationen som för enkelriktad eller 

upplevde ledningen på sin arbetsplats som nonchalant eftersom de inte brydde sig om 

de anställdas reaktioner. Detta skapade uppgivenhet, rädsla för att kompetenta 

kollegor skulle sluta och även en fundering på att själv söka jobb någon annanstans. 

Allt detta pekar på den stora betydelsen av att ledningen är lyhörd för de anställdas 

behov av kommunikation under förändringsprocessen. Med lyhört utformad 

kommunikation får de anställda möjlighet till ventilation av farhågor och känner sig 

uppmärksammade av organisationen, vilket även kan styrka deras engagemang för 

organisationen och känsla av delaktighet i förändringsprocessen. 

 

Dessa resultat överensstämmer väl med resultaten från flera tidigare studier (Bordia et 

al., 2004; Schweiger & Denisi, 1991; Schweiger et al., 1987). Schweiger och Denisi 
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(1991) diskuterar vikten av att ledningen tar hänsyn till individen i förändrings-

situationen. De framhåller att internkommunikationen i samband med förändringen bör 

fokusera på att besvara frågor som speciellt berör personalen, så som personal-

neddragningar, förändringar i anställningsvillkoren och andra finansiella frågor. De 

framhåller även kommunikationens symboliska värde och menar att det kan vara minst 

lika viktigt som själva innehållet i kommunikationen. Organisationer som 

kommunicerar med sin personal på ett omsorgsfullt sätt erhåller, enligt Schweiger och 

Denisi (1991), personalens engagemang oavsett vad som kommuniceras. I forskarnas 

studie visade det sig att ett kommunikationsprogram var effektivt, även ifall 

informationen innehöll felaktigheter, så länge personalen upplevde att organisationen 

brydde sig om dem och att de fått vara delaktiga i förändringsprocessen. Idealpersonen 

för att ha samtal med personalen är, enligt Schweiger et al. (1987), någon som den 

anställde känner förtroende för. Det hela skall resultera i att chef-anställd relationen 

stärks, att rädsla, oro, ilska och missförstånd ventileras och att den anställde känner sig 

ha fått ökat självförtroende och egenvärde.  

 

Bordia et al. (2004) anser att kommunikationen spelar en avgörande roll vid 

hanteringen av de anställdas osäkerhet, känsla av kontroll och arbetstillfredsställelse 

under en organisationsförändring. De anser därför att ledningen bör lägga ner mycket 

tid och ansträngning för att utforma ett kommunikationsprogram som ger bra 

informationsspridning, delaktigt beslutsfattande och employee empowerment 

(självständig personal).  Bordia et al.s studie (2004) visar även att ifall ledningen 

systematiskt och tillförlitligt kommunicerar före, under och efter organisations-

förändringen ger det inte bara de anställda god information utan skapar även en känsla 

av delaktighet i förändringen. Denna delaktighet leder i sin tur till en känsla av 

kontroll och forskarna menar att upplever de anställda en känsla av kontroll har de i 

sin tur lättare att hantera eventuell osäkerhet som uppstått till följd av förändringen.  

 

Utformning av strategiskt riktig kommunikation 

I intervjuerna framkom delvis motsägelsefulla resultat vad gäller utformningen av 

kommunikationen. Medarbetarna önskade att den var ”genomtänkt och tydlig”, 

generellt önskade de också tidig och fortlöpande information. De intervjuade Ledarna 

tog dock upp problematiken med att kommunicera i ett tidigt skede eftersom 

informationen och besluten då inte var klara. Dels så ansågs det skapa en osäkerhet 

och dels ansågs det kunna leda till missförstånd, att de anställda tolkade beslut som 

fastställda fastän de bara var under bearbetning. Dessutom ansågs det problematiskt 

eftersom att ju mer ledningen informerar desto mer målar de in sig i ett hörn, 

flexibiliteten att göra på det ena eller andra sättet ansågs begränsas vid för mycket och 

för tydlig information. Detta stämmer överens med vad som framkom i Schweiger och 

Denisis (1991) studie där ledarna kände sig låsta när de berättade för de anställda vad 

som var på gång. Dessutom ansågs organisationens konkurrenter kunna få reda på vad 

som planerats och även av den anledningen upplevdes det problematiskt att delge 

information. Även i Schweiger et al.s (1987) studie poängterade ledarna att det kan 

vara svårt att internkommunicera en organisationsförändring av flera skäl, bland annat 

för att beslut först måste fattas innan de kommuniceras och att ledarna själva kan vara 

osäkra på hur framtiden kommer att te sig. Enligt Schweiger och Denisi (1991) vet 

oftast inte ledningen vad som kommer att hända förrän förändringsprocessen pågått 

ett tag, vilket innebär att realistisk kommunikation kan vara omöjlig i det initiala 



19 

 

 

skedet. Företagsledningen kan föredra att inte kommunicera alls framför att informera 

om sådant som riskerar att senare visa sig felaktigt. De Medarbetare som intervjuades 

i föreliggande studie och som sade sig önska tidig information menade dock att de 

skulle ha förståelse för ifall förutsättningarna och därmed informationen ändrades 

under processens gång under förutsättning att de fått vara med i processen och känt 

sig delaktiga.  

 

De intervjuade Medarbetarna poängterade vidare att det var viktigt att informationen 

inte avtog under förändringsprocessens gång i och med att frågor tenderade att 

uppkomma och öka i antal allteftersom förändringen fortskred. Jimmieson, Terry och 

Callan (2004) kom i sin studie fram till att information om förändringen underlättar 

för de anställda att kortsiktigt anpassa sig till förändringen, en förutsättning är dock att 

informationen är specifik och aktuell för var i förändringsprocessen organisationen 

befinner sig. Schweiger och Denisi (1991) poängterar att det är viktigt att inse att de 

negativa konsekvenserna av en organisationsförändring inte upphör med tiden utan 

snarare ökar och det därför är speciellt viktigt att kommunicera med de anställda 

fortlöpande över tid. Genom öppen och fortlöpande kommunikation nås en förståelse 

för förändringsprocessen, och detta är även viktigt ur ett socialt rättviseperspektiv. 

Enligt dessa forskare visar det sig att även om individen är missnöjd med hur 

förändringsprocessen utfaller så upplevs mindre missnöje och färre negativa 

konsekvenser ifall en förståelse för förändringsprocessen erhålles. 

 

Huruvida ett informationsöverflöd kan uppstå rådde det delade meningar om bland de 

intervjuade Medarbetarna. Vid en förändringssituation kunde det upplevas som att det 

inte går att kommunicera för mycket men mycket information kunde även upplevas 

som tidskrävande och medföra en risk för att viktig information drunknar i den mindre 

viktiga. Även i litteraturen är åsikterna delade gällande vad som kan anses vara 

lämplig mängd information samt vilken betydelse informationsmängden egentligen 

har. O’Reilly (1980) menar att för mycket information kan leda till sämre prestation 

eftersom det tar det lång tid att bearbeta informationen och sålla ut vad som är 

relevant. O’Reilly (1980) poängterar dock att det inte alltid är negativt med för 

mycket information eftersom även ifall det är tidkrävande så har forskning visat att 

anställda som erhåller mycket information upplever större tillfredställelse. Det viktiga 

är att informationen endast riktas till dem som är berörda av den. Enligt Allvin, 

Aronsson, Hagström, Johansson och Lundberg (2006) kan dock för mycket 

information leda till informationsångest. När det finns mycket information att tillgå 

orkar inte de anställda sålla vilket medför en risk för att viktig information går förbi. 

Clampitt (2001) menar att information som slentrianmässigt skickas ut till fler 

anställda än de som verkligen önskar och behöver den medför en risk att den inte får 

lika bra genomslagskraft. Enligt Dalfelt (2005) är det i dagens informationssamhälle 

inte svårt att få ut mängden information till de anställda utan problemet är hur 

informationen tolkas. Schweiger och Denisi (1991) menar också att det inte är 

mängden information som gör de anställda förvirrade utan att problemet är när 

budskapet är mångtydigt och när de anställda saknar en acceptabel förklaring till 

förändringen. I Power och Rienstras studie (1999) var det få respondenter som ville ha 

mindre information däremot varierade önskemålen om tillvägagångssättet för att 

förmedla informationen. Forskarna drar därför slutsatsen att kommunikationen bör 
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prioriteras vid organisationsförändringar och att kommunikationsstrategierna bör 

skräddarsys för att passa organisationen. 

 

Viktigt att val av kommunikationskanal är väl genomtänkt 

Enligt Proctor och Doukakis (2003) är vad för slags information som förmedlas och 

på vilket sätt som det görs på avgörande för om internkommunikationen lyckas på 

arbetsplatsen. Högström et al. (1999) menar att vilken kanal som ledningen väljer att 

kommunicera via är beroende av företagets verksamhet och art. I föreliggande studie 

kom intervjupersonerna från fyra olika arbetsplatser och under intervjuerna lades 

fokus på olika kommunikationskanaler beroende av från vilken arbetsplats 

intervjupersonerna kom. Fidler och Johnson (1984) anser att organisationens 

kommunikationskanaler har olika kapacitet att hantera olika typ av information. Detta 

är också något som togs upp av vissa intervjupersoner i föreliggande studie, för 

fortlöpande information ansågs skriftlig information tillräcklig medan vid mer djupare 

information föredrogs interpersonella kommunikationskanaler. Av denna anledning 

sade sig intervjupersonerna föredra en kombination av skriftliga och muntliga kanaler. 

Även i litteraturen framhålls kombinationen av skriftliga och muntliga 

kommunikationskanaler. Bland annat Högström et al. (1999) menar att kombinationen 

av muntliga och skriftliga kanaler leder till en effektivitet. Fördelen enligt dessa 

forskare är att de anställda först kan få informationen skriftligt och därigenom komma 

pålästa till mötet så att mötestiden kan fokuseras på tvåvägskommunikation och inte 

envägsinformation, och därigenom bli mer effektiv.  

 

Intervjupersonerna i föreliggande studie ansåg att möten var det enklaste sättet att få 

en tvåvägskommunikation och att det minskade riskerna för missförstånd. Enligt 

Dalfelt (2005) är det genom att skapa en dialog med de anställda som deras eventuella 

farhågor kan komma ledningen till känna. Kännedomen gör att ledningen kan bemöta 

farhågorna och på detta sätt skapas en djupare förståelse för förändringen hos de 

anställda. Fidler och Johnson (1984) anser att ju högre risk för att informationen kan 

skapa reaktioner som motstånd och upplevd osäkerhet hos de anställda desto 

effektivare är interpersonella kanaler. Anledningen sägs vara att vid exempelvis möten 

ges de anställda möjlighet att ställa frågor och detta kan motverka de negativa 

reaktionerna. Högström et al. (1999) menar att för att budskapet ska förankras hos de 

anställda så krävs diskussion och bearbetning och att dialogen är en förutsättning för 

att informationen ska nå ut och få effekt. Enligt Clampitt (2001) finns det risk att 

information via skriftliga kanaler misstolkas, därför är det viktigt att ta kontakt med 

mottagaren personligen och stämma av att denne har förstått vad som åsyftades. Även 

Ledarna i föreliggande studie ansåg att problemet med skriftlig information var att det 

var svårare att stämma av att alla hade fått informationen, att observera reaktioner och 

att upptäcka eventuella missförstånd. 

 

Intervjupersonerna ansåg att e-mail var en smidig kommunikationskanal eftersom de 

anställda inte missade informationen bara för att de inte hade varit närvarande på 

arbetsplatsen. Även Clampitt (2001) anser att fördelen med e-mail är att sändaren och 

mottagaren inte behöver kommunicera med varandra vid samma tillfälle. Enligt 

McCune (1996) är e-mail mycket bra att använda för att skicka ut korta meddelanden 

till de anställda. Det poängterades dock, i föreliggande studie, att problemet med 

dagens frekventa mailande var att förändringsinformationen lätt kunde drunkna bland 
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mindre viktiga mail. Även Clampitt (2001) menar att enkelheten med e-mail medför 

en risk för att informationen slentrianmässigt skickas ut till fler anställda än de som 

verkligen önskar och behöver den, vilket gör att den inte får lika bra genomslagskraft. 

 

Intranätet är en bra samlingsplats för informationen men kräver aktiva medarbetare  

Intervjupersonerna i föreliggande studie ansåg att intranätet var en bra plats att samla 

information gällande förändringen på. Fördelarna med intranätet ansågs vara att de 

anställda själva kunde avgöra om de ville veta mer och främst när de skulle ta del av 

den informationen. En annan fördel med intranätet som nämndes var att all 

information dessutom skulle kunna uppdateras kontinuerligt. Högström et al. (1999) 

menar att information som är enkel att förstå och som inte behöver diskuteras med 

fördel kan läggas ut på intranätet. Enligt McCune (1996) är intranätet både billigare 

och effektivare än andra elektroniska kommunikationskanaler. Informationen kan lätt 

läggas ut och sökas upp via intranätet. Vidare är det enklare att ändra informationen 

på intranätet istället för att skicka ut ändringar per e-mail. Intervjupersonerna i 

föreliggande studie uppgav dock att intranätet krävde att den anställde själv sökte upp 

informationen vilket medförde att det ansågs finnas en risk för att informationen 

kunde gå förbi vissa anställda. Information via intranätet kunde även upplevas som 

tidskrävande och stressande. Även McCune (1996) poängterar denna nackdel med 

intranätet och menar att svårigheten med denna kanal är att de anställda inte alltid 

tittar på intranätet regelbundet samt att det kräver att den anställde själv söker upp 

informationen. 

 

Vilken betydelse har egentligen rykten? 

Tidigare forskning (Davy et al., 1988; Näswall, Hellgren & Sverke, 2003; Schweiger 

& Denisi, 1991; Schweiger et al., 1987) har visat att vid en förändringssituation så 

uppstår det ofta rykten. En vanlig orsak till att rykten uppstår är att det saknas formell 

information eller att den information som förmedlas är otydlig. Uppkomsten av rykten 

leder till oro, förvirring och frustration hos de anställda. Detta överensstämmer väl 

med resultaten från föreliggande studie. Enligt de intervjuade Medarbetarna var det 

främst avsaknad av officiell information eller när informationen blivit försenad som 

rykten hade uppkommit. Ryktena ansågs skapa en hel del osäkerhet, oro och 

spekulation bland kollegorna. Däremot angav de intervjuade Medarbetarna, något 

förvånande, att de inte själva påverkades nämnvärt av ryktena. Att Medarbetarna inte 

ansåg sig själva påverkas av rykten, men att de samtidigt uppgav att kollegorna 

påverkades, skulle kunna förklaras av third person effect. Third person effect innebär 

en tendens att individen antar att övertygande kommunikation, i detta fall rykten, har 

en större påverkan på andra människor än dem själva (Elder, Douglas & Sutton, 

2006). Även om de intervjuade Medarbetarna inte själva upplevde att de påverkades 

av rykten, behöver så inte vara fallet. Alltså bör förhindrande av ryktesspridning vara 

en viktig uppgift i samband med internkommunikationen. Enligt Näswall et al. (2003) 

är socialt stöd från exempelvis chefen en hanteringsresurs som hjälper den anställde 

att ta sig igenom förändringssituationen och med hjälp av information från chefen kan 

den anställde ignorera det som framkommer genom rykten. I Schweiger et al.s (1987) 

studie framkom att de anställda efterfrågade öppen och ärlig information. Med hjälp 

av informationen skulle de kunna fatta beslut och planera inför framtiden. De ville 

inte ha några löften, som senare skulle kunna visa sig vara falska, utan endast 

information som kunde bekräfta eller dementera rykten. Enligt Davy et al. (1988) är 
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det viktigt att ledarna med hjälp av kommunikation kartlägger de anställdas 

förväntningar om vad som kommer att ske i och med förändringen. Genom att få 

kännedom om felaktiga förväntningar i ett tidigt skede kan dessa dementeras och på så 

sätt hindra uppkomsten av rykten och lindra eventuell stress som upplevs av de 

anställda. 

 

Personliga förutsättningar inverkar på informationsbehovet 

Flera av de intervjuade Medarbetarna framhöll att deras känsla av anställningsbarhet 

hade bidragit till att de inte varit oroliga i samband med organisationsförändringen. 

Att ha varit anställd i många år, att själv ha en positiv personlighet och att anse sig 

besitta en attraktiv kompetens var några av de faktorer som Medarbetarna nämnde 

påverka och underlätta hanterandet av en turbulent förändringssituation. Även 

Näswall et al. (2003) menar att personligheten är avgörande för huruvida den anställde 

lyckas ta sig igenom förändringssituationen, och att känslan av anställningsbarhet 

hjälper de anställda att hantera en organisationsförändring och rykten som ofta 

uppkommer i och med den. Allvin et al. (2006) menar att desto obeständigare 

villkoren blir på arbetsmarknaden desto viktigare blir det för individen att vara 

självständig. Det nya arbetslivet som innebär ständiga förändringar medför att 

individen måste kunna röra sig mellan olika referensramar och ställer därmed krav på 

att den anställde ser till att vara anställningsbar. En förklaring till att en del av 

Medarbetarna i föreliggande studie inte kände oro skulle således kunna vara att de 

anpassat sig till de nya förhållandena på arbetsmarknaden, och tack vare det 

minimeras de psykiska påfrestningarna som förändringssituationen kan medföra. 

 

I föreliggande studie framkom att tidigare erfarenheter från organisationsförändringar 

hade hjälpt medarbetarna att ta sig igenom förändringssituationen. Detta resultat 

strider mot resultat från tidigare forskning. En tidigare svensk studie (Isaksson, 

Hellgren & Petterson, 2000, refererat i Näswall et al., 2003) har kommit fram till att 

anställda som måste genomgå upprepade organisationsförändringar upplever en högre 

anställningsotrygghet och stress. Även Allvin et al. (2006) menar att återkommande 

förändringarna som sker på arbetsplatsen medför en risk för att de anställda blir osäkra 

och denna osäkerhet är i sin tur en källa till stress. De drar därför även slutsatsen att en 

progressiv arbetsmiljöpolitik inte bara handlar om att utveckla arbetsmiljön utan även 

om att utveckla individens förmåga att hantera sina villkor, på ett för alla parter 

konstruktivt sätt.  

 

Slutsatser 

Genomförandet av de kvalitativa intervjuerna och det efterföljande analysarbetet har 

givit mig en god förståelse för hur internkommunikationen kan upplevas vid en 

organisationsförändring. Vid en organisationsförändring är det av stor vikt att 

kommunicera fortlöpande med medarbetarna. Vidare är det viktigt att i dialog med 

medarbetarna kartlägga deras förväntningar och samtidigt delge tydlig information 

samt besvara eventuella frågor, inte minst för att motverka ryktesspridning. Men att 

internkommunicera med medarbetarna på ett effektivt sätt är svårt. Utifrån såväl de 

empiriska resultaten från föreliggande studie som den litteratur som redovisats i den 

vill jag avsluta med några slutsatser med praktisk relevans för arbetet med 

interkommunikation i samband med organisationsförändringar. 
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Jag skulle vilja uppmana organisationer som är i färd med att genomgå en 

organisationsförändring att utse en kommunikationsansvarig. Den kommunikations-

ansvarige bör ha god beteendekännedom för att veta hur budskap bör utformas och 

förmedlas. Den kommunikationsansvarige bör eftersträva att kommunikationen sker 

enhetligt i hela organisationen, att ledningen talar med en och samma röst utåt och att 

informationen når samtliga medarbetare samtidigt. För att undvika att motsägande 

information florerar bör ett forum som kan hantera frågor upprättas. Genom detta 

forum kan överensstämmande svar lämnas ut och troligen skapas även en större 

upplevd rättvisa bland medarbetarna. 

 

Vidare bör cheferna coachas i hur de ska hantera internkommunikationen. Cheferna 

måste veta hur de ska besvara frågor och bemöta eventuell uppkomst av rykten. Det är 

också av största vikt att ledningen ser till att få med sig samtliga chefer i förändrings-

planerna, är en chef emot förändringen finns det stor risk att de medarbetare som är 

underställda denne också blir negativt inställda gentemot förändringen. 

 

Jag förespråkar även en plats på intranätet där all förändringsinformation finns att 

tillgå. Dels är det bra att föra dokumentation om vad som har kommunicerats ut 

gällande förändringen. Dels är det bra om det finns skriftlig information som 

medarbetarna kan gå tillbaka till eftersom vid muntlig information så tenderar en del 

uppgifter ha svårare för att fastna. En annan fördel med att samla all information på 

intranätet är att den där enkelt kan ändras allt efter processens gång. Skulle 

informationen istället sändas via e-mail så är risken större att några av medarbetarna 

skulle hålla fast vid fel version. Däremot anser jag e-mail vara bra till att signalera till 

medarbetarna att ny uppdaterad information finns att tillgå på intranätet, med en 

direktlänk till aktuell sida för att på så vis underlätta för medarbetarna. På detta sätt så 

kan medarbetarna själva avgöra när de ska ta del av informationen vilket skulle kunna 

lindra eventuell upplevd tidspress. 

 

Viss information kräver dock att medarbetarna erhåller en djupare förståelse och vid 

dessa tillfällen är inte intranätet tillräckligt utan bör kompletteras med muntliga 

kommunikationskanaler. Fördelen med möten är att det är ett lätt sätt att få till en 

dialog som gör att medarbetarna känner sig delaktiga samt att det vid möten är lättare 

att stämma av hur budskapet mottas av medarbetarna. Vid möten är det även enklare 

att upptäcka missförstånd och ge medarbetarna möjlighet att reagera samt att ställa 

frågor. Jag vill även understryka vikten av att ge medarbetarna möjlighet till att 

individuellt ventilera organisationsförändringen. Det kan inte nog poängteras hur 

viktigt det är att uppmärksamma individen i förändringssituationen. Om det finns 

möjlighet att individuellt motta och diskutera förändringen så är sannolikheten större 

att medarbetaren har en större acceptans gentemot förändringen, även ifall 

medarbetaren personligen inte är nöjd med utfallet av förändringen.  

 

En annan viktig aspekt för organisationer att ta hänsyn till är att employee 

empowerment (ökade befogenheter för medarbetarna) och upplevd anställningsbarhet 

underlättar genomlevnad av organisationsförändringar. Ifall medarbetarna känner sig 

anställningsbara så upplevs mindre stress vid en organisationsförändring, dessutom 

leder upplevd delaktighet till mindre oro och motstånd gentemot förändringen. 

Organisationerna bör därför se till att medarbetarna kontinuerligt erbjuds en god 
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kompetensutveckling och att de engageras i förändringsarbetet. Även ifall 

medarbetarna av förklarliga skäl inte kan få vara med och påverka de stora besluten så 

på en lägre nivå, hur arbetsuppgifter ska skötas i den nya organisationen, bör det 

finnas utrymme för delaktighet. 

 

Tidigare forskning har visat att de allra flesta organisationsförändringar på ett eller 

annat sätt misslyckas. Det är inte sällan att organisationen i sig är ny men att 

medarbetarna fortsätter att arbeta på samma sätt som tidigare. Merparten av dagens 

företag hävdar att medarbetarna är deras främsta resurs, det är dock på tiden att de 

verkligen visar det och låter medarbetarna vara med och påverka vid organisations-

förändringar. Ifall ledningen behandlar medarbetarna som om de gjorde en skillnad så 

kommer de även att göra det. Detta är en viktig aspekt för ledningen att ha i åtanke när 

de internkommunicerar med sina medarbetare, speciellt eftersom arbetstagarbrist är att 

vänta i flera branscher inom en snar framtid. De företag som inte lyckas vinna sina 

medarbetares engagemang och förtroende riskerar att inte heller bli framgångsrika i 

sitt förändringsarbete med organisationen. 

 

Eftersom de allra flesta organisationer genomgår förändringar och de negativa 

effekterna som ofta upplevs av personalen kan få så långtgående konsekvenser för 

såväl individen som organisationen bör föreliggande studie kunna användas som 

underlag för hur internkommunikationen kan utformas. Delar av slutsatserna 

förutsätter dock att arbetsplatsen befinner sig i en digital miljö och för att kunna 

användas fullt ut på samtliga arbetsplatser måste viss modifiering ske. Exempelvis kan 

intranät liknas vid anslagstavla och e-mail liknas vid informationsbrev. Vad som 

framkommit i studien skulle även kunna tänkas vara modifierbart till andra områden, 

exempelvis skulle en del av aspekterna kunna tänkas gå att applicera på nyanställda i 

en organisation. Nyanställda upplever ofta också en osäkerhet och för att hantera den 

kan adekvat kommunikation vara betydelsefull. 

 

Metoddiskussion 

Vid kvalitativa intervjuer är intervjuaren studiens verktyg. Detta medför att resultatet 

av intervjuerna till viss del beror på intervjuarens kunnande, engagemang, känslighet 

och lyhördhet för den information som intervjupersonerna avger. Intervjuarens 

skicklighet för att formulera frågor påverkar hur pass informativa svar som erhålls 

från intervjupersonen. Slutna, ledande och värderande frågor bör undvikas och istället 

rekommenderas så öppna frågor som möjligt (Kvale, 1997). Till följd av detta är det 

uppenbart att jag som intervjuare till viss del kan ha påverkat resultatet i studien. Jag 

har dock försökt att inta ett öppet förhållningssätt både i intervjugenomförandet och 

under analysarbetet. Detta för att försöka förstå och tolka innebörden och den 

subjektiva meningen som internkommunikationen har för intervjupersonerna. Min 

egna förförståelse för ämnet kan på både gott och ont ha påverkat såväl intervjuer som 

analysarbetet. Den egna förförståelsen är dock en förutsättning för förståelse men jag 

har försökt att inte låta den förleda mig, framförallt under analysfasen. Jag inledde 

samtliga intervjuer med en öppen frågeställning, där jag bad intervjupersonerna 

beskriva hur internkommunikationen hade sett ut på arbetsplatsen i samband med 

organisationsförändringar. Därefter ställdes följdfrågor utifrån de svar som 

intervjupersonerna gav. Det är dock möjligt att mina följdfrågor kan ha lett in 

intervjupersonerna i vissa banor som de annars inte skulle ha kommit in på. 
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Eftersom urvalet skedde utifrån tillgänglighet finns det en risk för att urvalet blivit 

alltför homogent och därmed inskränkt på studiens validitet. Tre av arbetsplatserna 

(försäkringsbolaget, konsultföretaget och telekomföretaget) kan anses relativt lika och 

därmed uppfattas som homogena. Däremot är urvalet heterogent vad det gäller 

intervjupersonernas kön, ålder och anställningstid på sina respektive arbetsplatser. 

Detta talar för att många viktiga aspekter av internkommunikationen ändå har täckts 

in i studien.  

 

Givetvis kan det diskuteras ifall det är lämpligt att intervjua samma person utifrån 

både ett medarbetarperspektiv och ett ledningsperspektiv, eftersom det kan vara svårt 

för intervjupersonen att hålla sig till respektive perspektiv under intervjun. Meningen 

var inte i det initiala skedet att gå tillväga på detta sätt men när jag av en slump stötte 

på intervjupersoner som hade erfarenheter från båda perspektiven ville jag ta vara på 

den möjlighet som det faktiskt innebar. För att motverka risken för att det skulle bli 

rörigt försökte jag vara tydlig under dessa aktuella intervjutillfällen och intervjua 

utifrån ett perspektiv i taget samt ställa följdfrågor när det upplevdes oklart utifrån 

vilket perspektiv som intervjupersonen uttalade sig ifrån.  

 

En annan begränsning i denna studie som bör uppmärksammas är det faktum att jag 

valt att ge begreppet organisationsförändringar en så pass vid betydelse. En 

organisationsförändring som medför personalnerdragningar påverkar sannolikt 

medarbetarna på ett annat sätt än en mindre omfattande förändring. Detta har jag 

bortsett ifrån i denna studie och har därför inte gått in mer ingående och diskuterat 

denna aspekt, vilket givetvis kan ses som en brist. Detta överlämnar jag dock istället 

till framtida forskning. 

 

Framtida forskning 

I framtiden skulle det vara intressant att jämföra två företag under omorganisation, ett 

företag där en organisationskonsult har anlitats i samband med förändringen och ett 

företag som genomfört förändringen på egen hand, och därigenom undersöka ifall det 

råder skillnader i dels hur internkommunikationen hanteras och dels i hur 

internkommunikationen upplevs av medarbetarna, och kartlägga dessa eventuella 

skillnader.  

 

Något annat som i framtiden vore intressant att utforska är vilka eventuella effekter 

som kan bli följden av att införa en kommunikationsansvarig i samband med en 

organisationsförändring. Samt att undersöka hur införandet av en kommunikations-

ansvarig påverkar medarbetarnas upplevelser att internkommunikationen vid 

organisationsförändringar.  

 

I denna studie deltog både kvinnor och män, jag valde dock själv att inte undersöka 

ifall de förelåg några genusskillnader i upplevelsen av internkommunikationen vid 

organisationsförändringar. Detta är givetvis ett annat tänkbart forskningsområde för 

framtiden. 
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Intervjuguide vid c-uppsats: 
 

INTERNKOMMUNIKATION AV ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR  
 

Intro:  
PAO-programmet, Stockholms universitet.  

Flera intervjuer från flera olika arbetsplatser, inte denna arbetsplats som utvärderas.  

Frivilligt deltagande, rätten att avbryta, konfidentiell.  
Spelas in på band, bara jag som ska lyssna på banden, sedan transkriberas och banden förstöras. Ca 

en timme.  

UPPLEVELSEN av INTERNKOMMUNIKATIONEN.  
Frågor? 

 

– Be beskriva internkommunikationen (först organisationsförändringen ifall detta oklart) 
 

– Vad har varit bra/mindre bra? Be utveckla! Hur påverkar det ip? 

– På vilket sätt har det kommunicerats, vilka kanaler? 

– Hur föredrar ip att få information på? Vad är det som är bra med det? 
– Mängden? Tillräcklig? 

– I vilket skede har informationen kommit? 

– Tidig osäker kontra senare mer spikad, säker? 
– Möjlighet till individuellt ventilera?  

– Mer ingående personlig information? 

 
– Förekomst av rykten? Ifall, någon som försökt dementera? 

(- Har facket varit involverat i internkommunikationen?) 

 

– Har internkommunikationen påverkat ips inställning till själva förändringen? På vilket sätt? 
– Inställning påverkats av någon annan? 

– Inställning till förändringen förändrats under processens gång? 

 
– Något att tillägga som jag inte tagit upp? 

 

VAD LEDER DET TILL FÖR DIG, HUR PÅVERKAR DET DIG? 

 

Kompletteringar för Ledare: 
– Något som skulle ha gjorts annorlunda om det va idag? 
– Svårigheter med att internkommunicera? 

– Hur kommer det sig att ip väljer den kanalen/de kanalerna? 

– Hur kommer det sig att ip tycker si/så – Be utveckla! 

– Viktigt att tänka på vid internkommunikationen av organisationsförändringar, anser DU? 
 

 

TACKA FÖR MEDVERKAN! 

 


