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Sammanfattning 

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida, har genomgått flera organisatoriska 

förändringar under senare år. Dessa pågår fortfarande. Uppsatsens syfte var att, med 

utgångspunkt i kommunikationsteorier, analysera och förstå hur kommunikationen i Sidas 

förändringsprocess 2010-2011 uppfattades av olika medarbetarkategorier samt vad man därur 

kunde lära inför nuvarande och framtida fortsatta förändringar. Teorierna spände över bas-

teorier i kommunikationsvetenskap, förändringsteori och teorier om medarbetarskap. 

Det empiriska materialet till denna begränsade kvalitativa undersökning samlades in genom 

semistrukturerade intervjuer med fenomenologiskt förhållningssätt. Informanterna kom från 

Sidas ledning, mellanchefer och andra medarbetare ur flera yrkeskategorier. Som fallstudie 

gör den inte anspråk på att vara representativ för alla svenska myndigheter i förändring men 

är tänkt att visa hur förändringskommunikationen upplevdes på en svensk myndighet. 

Resultaten visade att cheferna var bättre informerade än medarbetarna om målbild och bak-

grund för förändringen. Myndigheten fokuserade sin information i förändringen kring en del 

av bakgrunden, den ekonomiska krisen. Informationen om mål och visioner var begränsad. 

Cheferna hade en stor och mestadels uppskattad kommunikativ roll i förändringen. Medarbe-

tarna upplevde begränsade möjligheter att hinna ta in information, tolka den och ge feedback.  

Förändringsprocessen upplevdes som relativt toppstyrd i samarbete med personal- och 

kommunikationsavdelning. En traditionellt stark konsensuskultur kontrasterade mot en 

förändringsprocess där kommunikationen inte medgav inflytande över den egna arbets-

situationen, vilket upplevdes av vissa som kränkande.  

Slutsatserna blev att information om både målbilder, bakgrunder och visioner framåt är 

viktiga i en förändringsprocess. Sida hade en plan och kommunicerade väl med sina chefer. 

Medarbetare och chefer på Sida kände stor lojalitet med verksamheten och hade därför 

förtjänat respekt i högre grad i kommunikationen. Dialog mellan alla chefer och medarbetare 

skulle ha gett möjlighet för medarbetarna att reagera och bli lyssnade på, även om beslut 

redan var tagna. På Sida upplevdes kommunikationen via cheferna mer individberoende än 

systemberoende. Ryktesspridning blev inte något stort problem trots att ledningen inte hade 

planerat för hanteringen av rykten inom förändringskommunikationen. 

Även om fallstudien endast rör Sida kan den tänkas vara relevant för andra svenska 

myndigheter. 

 

Sökbara nyckelord: Sida, förändringskommunikation, mellanchefer, medarbetare, respekt, 

kommunikationskanaler, organisationsförändring.  
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1. Inledning 

Min C-uppsats handlar om interninformationen under en förändringsperiod på en statlig myn-

dighet, Sida – Swedish International Development Cooperation Agency eller på svenska, 

Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete.  

Sida har under de senaste åren genomgått flera större och mindre organisationsförändringar. 

Efter en lång period av stabilitet i organisationen tillsatte biståndsministern 2008 en ny 

generaldirektör med visioner om att omformera myndigheten. Efter bara några år och kraftig 

kritik i media från ansvarig minister ansågs myndigheten ha dragit på sig en ofördelaktig 

ekonomisk obalans och då byttes även denna generaldirektör ut. Ännu en ny organisation 

skapades, denna gång med kraftiga personalnedskärningar på grund av de ekonomiska 

övertrasseringarna.  

Min avsikt var att undersöka upplevelsen av förändringskommunikation på en statlig myn-

dighet. Mina teoretiska utgångspunkter var främst Catrin Johanssons teorier om förändrings-

kommunikation och Bosse Angelöws om det goda förändringsarbetet. Mina frågeställningar 

baserades på Larsåke Larssons funktioner för intern kommunikation ur ett ledningsperspektiv 

(Larsson 2008: 83). Studien utgör en fallstudie om förändringskommunikation 2010-2011 

som baserades i litteratur, Sidas interna dokument och egna semistrukturerade intervjuer med 

Sidapersonal.  

2. Syfte 

Syftet är att analysera och förstå hur den interna kommunikationen i Sidas förändringsprocess 

2010-2011 upplevdes av olika medarbetarkategorier och hur erfarenheterna av detta kan 

underlätta förändringsarbete på myndigheten nu och i framtiden. Jag vill diskutera hur en väl 

fungerande intern kommunikation kan bidra till ledning, struktur, kultur, effektivitet, et cetera 

i en organisation genom att se vad som gjordes bra och vad som kunde gjorts bättre.  

3. Frågeställningar 

Jag vill undersöka hur kommunikationen under den definierade förändringsperioden upp-

levdes ur flera olika perspektiv och med flera olika dimensioner genom att jämföra kommuni-

kationsavdelningens och ledningens planer för det genomförda kommunikationsarbetet och 

hur det ”landade” hos medarbetarna. Jag vill ta reda på hur feedback och samarbeten 
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fungerade, vilken teknik och vilka kanaler som fungerade bäst för vilken typ av kommunika-

tion. Kunde man ta till sig informationen? Kunde man ta vara på de kommunikationstillfällen 

som erbjöds? Hur reagerade organisationen på förändringskommunikationen?  

Uppsatsfrågans relevans kan bäst tydliggöras genom att diskutera hur kommunikationen i 

förändringsarbetet i slutändan kan påverka myndighetens verksamhet och resultat. Från min 

uppsats kommer man inte kunna dra generella slutsatser som gäller för alla myndigheter, men 

den lyfter fram hur det var i just det här fallet. 

Min övergripande fråga är hur medarbetarna upplevde kommunikationsinsatserna under 

förändringsperioden 2010-2011. Därur har jag konkretiserat följande frågor: 

- Hur väl kände de till bakgrunden och målbilden? 

- Hur uppfattade de att Sida hanterade kommunikationen i förändringsprocessen? 

- Hur upplevde de att de olika kommunikationskanalerna fungerande i 

förändringsprocessen? 

- Vilka kopplingar kunde de se mellan kommunikationen och organisationskulturen? 

4. Material och avgränsning 

Jag har läst litteratur om i första hand intern kommunikation och förändringskommunikation 

men även litteratur om kulturfrågor, strategisk kommunikation och kommunikation & orga-

nisationer (se käll- och litteraturförteckning i slutet). Som kompletterande bakgrundsmaterial 

har jag läst Sidas interna dokumentation såsom kommunikationsplan från 2010-2011, myn-

dighetsbeslut som togs inför förändringen samt diskussionsforum på Sidas intranät och en 

tryckt personaltidning (Disa, 18 nummer).  Jag har även läst en rapport som summerar resul-

taten av Sidas ordinarie Organisationsmätning 2012 som är en relativt omfattande studie där 

all personal frågas om förtroende-, lednings- med flera frågor. Den genomförs ungefär var 

18e månad varför den relaterar den aktuella perioden. Slutligen har jag också läst resultatet 

från en summerande enkät-undersökning som gjordes i direkt anslutning till förändringen 

(Utvärdering internkommunikation om förändringsarbetet, enkät). 

 

Mitt empiriska material består av att jag har intervjuat chefer och medarbetare om deras 

reaktioner, tankar och åsikter om förändringskommunikationen, vilka jag jämför med led-

ningens planer.  
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Som avgränsning fokuserar jag mitt arbete på upplevelsen av förändringskommunikationen 

ur chefers och medarbetares perspektiv. Tidsmässigt avgränsar jag mig då jag diskuterar den 

del av förändringen som skedde 2010-2011, med särskilt fokus på hösten 2010. Skeendet 

hänger ihop med tidigare förändringar, vilket också bekräftas i intervjuerna. Därmed blickar 

jag tillbaka samtidigt som myndigheten fortfarande genomför större och mindre organisa-

tionsförändringar. Det innebär att jag inte kommer att kunna uttala mig om hela förändrings-

kommunikationens slutresultat eftersom den fortfarande pågår. Därmed uttalar jag mig endast 

om mina informanters upplevelse av den förändringskommunikation som hanterades av Sida 

under den aktuella perioden. Jag drar vissa slutsatser av detta samt ger ett antal 

rekommendationer (se kapitel 10 och 11). 

Jag arbetar själv på Sida vilket bör kommenteras. Detta innebär för mig att jag kan ha in-

gångar till material och till informanter som inte alla har. Samtidigt innebär det höga krav på 

distans och tydlighet i alla led. I intervjuer, slutsatser och analyser strävar jag efter att vara 

oberoende (Kvale 2009: 90-96; Gillham 2008: 53). Jag har valt att inte diskutera 

medarbetarnas eget ansvar i kommunikationssituationen. Mitt mål är inte att söka fram 

misstag hos medarbetare eller ledning, utan att fokusera på ett eventuellt lärande inför 

nuvarande och fortsatta organisatoriska förändringar och deras kommunikationsaspekter. I 

praktiken innebär det till exempel att jag inte själv väljer ut informanter ur min närmaste krets 

utan att urvalet gjorts med hjälp av ett administrativt nätverk.   

5. Bakgrund 

Sida är den myndighet i Sverige som hanterar Sveriges bistånd till utvecklingsländer i hela 

världen. Myndigheten betalar ut cirka 18 miljarder kronor varje år i olika typer av bistånd. 

Andra delar av biståndet betalas ut till FN-organisationer och liknande direkt av utrikes-

departementet. På myndigheten Sida arbetar idag (2012) 633 personer varav 473 i Sverige 

(Stockholm, Visby och Härnösand). 25 % av personalen finns således spridda i Afrika, Asien 

och Latinamerika (Sidas årsredovisning 2012: 166). 

Sida har genomgått flera organisationsförändringar under de senaste åren. Den tidsperiod som 

jag fokuserar på är åren 2010-2011 då en stor mängd kommunikation hanterades på myndig-

heten. Då kulminerade Sidas senaste större organisationsförändring med att ministern bytte ut 

generaldirektören och riktade kritik i media mot myndigheten för kraftigt överdragna förvalt-
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ningskostnader (kostnader för förvaltning, såsom löner, hyror etc.). Sveriges myndigheter är 

styrda av årliga anslag som är politiskt fastställda. 

Förändringen 2010 - 2011 innebar införandet av en förnyad organisationsstruktur för andra 

gången på kort tid. Målet var att uppnå en ny organisation och en budget i balans i januari 

2013. Budgetmålet uppnåddes snabbare än så tack vare neddragningar. Nitton avdelningar 

blev nio med nedskärningar av personal. Inga visstidsanställda fick fortsätta, några fick gå i 

för tidig pension, några slutade frivilligt och cirka 70 personer blev uppsagda på grund av 

arbetsbrist. Sammanlagt lämnade cirka 200 personer Sida under den aktuella perioden (Sidas 

årsredovisning 2012 och Sidas budgetunderlag 2013-2015).  

Under den mest turbulenta tiden hösten - vintern 2010-2011 hade ledningen en specifik intern 

förändringskommunikationsplan. Det är mottagandet av denna kommunikation på myndig-

heten som jag har velat undersöka. Planen fastställer att viktigast på Sida är att ha en tydlig 

målbild och att ha tydlighet i fråga om processen, kompetens och incitament för personalen. 

Planen delar upp medarbetarna i olika målgrupper: 

- interna medarbetare som berörs (alla),  

- chefer och medarbetare som är nyckelaktörer och  

- medarbetare som direkt berörs (de som sägs upp).  

Kommunikationsmålen var att medarbetarna skulle förstå målbilden och att förändrings-

arbetet var nödvändigt. De skulle även förstå den konkreta innebörden av målbilden och hur 

den påverkar individen samt att processen skulle vara tydlig och icke godtycklig.  

Sida ville förmedla budskapet att myndigheten skulle vara en mer effektiv organisation 2013, 

att budgetsituationen gjorde omstruktureringen akut men att förändringen ändå skulle ha 

behövts genomföras (PM Sida GD-SEK, 11 aug 2010, rev 5,27 sept 2010, Kommunikation 

av förändringsarbetet – fas 1). Däri fastslås även att det är Generaldirektörens kommunikatör 

som ansvarade för kommunikationsplanen och dess genomförande i samarbete med kommu-

nikationsavdelningen. Dokumentet pekar ut lämpliga kanaler och gör en mindre riskanalys av 

läget. I riskanalysen påpekas att en eventuell konfliktsituation riskerar att omvandla den pla-

nerade kommunikationen till kriskommunikation med tappat initiativ och försämrade 

relationer vilket man ville undvika.  
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Följande officiella interna kanaler fanns att tillgå under förändringsprocessen: 

 Stormöten/personalmöten: Stora personalmöten där hela personalen samlades för att 

gemensamt ta del av information från ledningen. 

 Fredagsfika med ledningen: Varje fredag under en period kunde personalen ställa frågor 

till ledningen i ett något mindre forum. 

 Intranätets nyhetssida: generaldirektörens (GDs) kommunikatör informerade om 

processen. 

 Ett diskussionsforum på intranätet (benämndes ”blogg”): Medarbetarna uppmuntrades att 

ställa frågor, anonymt till ledningen. 

 ”Förändrings-Disa” – personaltidning: Intervjuer, förklaringar mm. Personaltidningen 

gavs ut som i pdf-form för att ge medarbetare en möjlighet att publicera artiklar, få svar 

på frågor et cetera. 

 Avdelningsmöten/enhetsmöten: varje avdelning/enhet hade gruppvisa möten för att ge 

information via cheferna.  

 Fackliga möten: Dessa kompletterade ledningens information men gav även facklig 

information. 

6. Tidigare forskning 

Som tidigare forskning i ämnet har jag funnit framför allt följande uppsatser:  

- T Boija och F Nyberg 2011; Att kommunicera svår förändring ur ett medarbetarperspektiv 

- J Svensson och A Westerlund 2012; Kommunikation och motivation vid förändring 

Jag vill lyfta Boijas och Nybergs studie om att kommunicera svår förändring på Spendrups 

bryggerier därför att den har flera intressanta tankar om hur medarbetarna upplever föränd-

ringen. De konstaterar bl.a. att personalen inte tycker att de fått tillräcklig information om hur 

förändringen skulle påverka just dem, vilket skapat omfattande ryktesspridning. Dock menar 

Boijas och Nyberg att förändringskommunikationen fungerade bra initialt, men att den sedan 

saknade uppföljning.  

Cheferna var inte tillräckligt närvarande, men medarbetarna kan tänka sig att ta en större 

kommunikativ roll i framtida förändringsarbete. Boijas och Nyberg lyfter också fram Wood’s 

meningsskapande kommunikationsmodell där hon ser kommunikationen som en dynamisk 
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process och som inbegriper ett feedback-mönster. Den bygger på teorin om att resultatet 

förändras som ett led av kommunikationen mellan människor (Boija & Nyberg 2011: 10).  

Svensson och Westerlunds studie fokuserade på mellanchefernas kommunikativa funktion 

och visade bl.a. att de har en viktig kommunikativ funktion i en förändringsprocess. Deras 

roll är dubbel både som den som både sållar och tolkar information till sina medarbetare men 

också som en del av ett chefskollektiv som tar ansvar för organisationens utveckling. Deras 

motivationsfaktorer beror av deras syn på sin ledarroll. De tycker ofta att förändring är posi-

tivt och utvecklande. När de inte ser på förändringen som positiv anser de flesta att det är 

deras plikt att genomföra den ändå. Framför allt poängterar Svensson och Westerlund att 

delaktigheten är viktig men att synen på delaktighet varierar vilket kan resultera i att medar-

betare ges olika stort inflytande i sin del av förändringsprocessen beroende på vem som är 

deras chef (Svensson & Westerlund 2012: 38). 

Studien använder sig dessutom av Angelöws motivationsmodell vilket är intressant även för 

min studie. Angelöw påpekar vikten av att känna vilja, delaktighet, tilltro, ha tillgång till 

information och kunskap hos medarbetarna och hur dessa är förutsättningar för ett lyckat 

förändringsarbete (Angelöw 1991:89; Svensson & Westerlund 2012:11).  

7. Teoretiska utgångspunkter 

Nedan lyfter jag Cathrin Johanssons teorier om förändringskommunikation, Larsåke Larssons 

teorier om den interna kommunikationen och Bosse Angelöws teorier om det goda föränd-

ringsarbetet som inspirerat mig och som utgör utgångspunkter för min analys (källförteckning 

samt referenser i 7.1 och 7.2).  

7.1. Förändringskommunikation 

Johansson sorterar in organisationer i tre typer enligt hur de arbetar med förändrings-

kommunikation:  

a) den traditionella organisationen – här är kommunikationsavdelningen en servicefunktion 

som stöttar ledningen. De är inte involverade i planeringen av förändringen. De arbetar oftast 

med masskommunikation, samma till alla. Deras uppgift blir att definiera mål för sin roll i 

förändringen, realisera dessa med strategisk kompetens, ta initiativ, hitta målgrupper, bygga 

relationer.  
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b) organisationen med dubbla budskap – här kan cheferna säga en sak och göra en annan, dvs 

man säger till exempel att kommunikationen är viktig men minskar dess resurser. Kommuni-

kationsavdelningens uppgift blir ungefär som ovan. Man bör utbilda chefer och visa på för-

bättrade resultat i användningen av kommunikationsaspekter i verksamheten. Här behöver 

man hitta nya sätt att kommunicera som involverar dialog och relationsbyggande. 

c) den kommunikativa organisationen – här värderas kommunikationen högt som en 

strategisk ledningsfråga. Kommunikationschefen deltar fullt ut i ledningsgruppen. Det 

innebär att organisationen satsar resurser men också kräver resultat. Kommunikations-

ledningen bör arbeta på att hålla förväntningarna på rätt nivå och se till att målen för 

kommunikationsinsatserna är integrerade med de strategiska förändringsmålen  

(Johansson 2011: 279-282).  

Meningsskapande eller transmissionssyn 

Communicare är latin för att göra gemensamt. Enligt den meningsskapande synen på 

kommunikation är alla parter ansvariga medskapare som tillsammans kan nå en gemensam 

förståelse eller tolkning av den information som utbyts. Tolkningar blir då beroende av 

parternas situation, erfarenheter med mera och är därmed inte förutbestämd. Enligt detta 

synsätt är kommunikationen en viktig del i vad som skapar och vidmakthåller en organisa-

tion. Enkel konkret information kan däremot utbytas enligt transmissionssynsättet eller 

överföringsmetaforen, som förstärks genom sättet att prata om att ”nå fram” eller att ”få ut 

färdig information”. Här kontrollerar sändaren mottagaren och kommunikationen blir ett 

medel för att uppnå ett förutbestämt mål (Heide, Johansson, Simonsson 2005: 31-36). 

Symmetrisk kommunikation  

Symmetrisk kommunikation är en idealmodell som handlar om förståelse och långsiktiga 

jämbördiga relationer som vi alla bör sträva efter (Larsson 2008:55; cit. efter Grunig 1984; 

Larsson 2008:56; cit. efter Grunig 1989, 2001). Grunig tog fram fyra PR-modeller för att 

klassificera arbetsformer för främst PR i företag på 1990-talet. De första tre är asymmetriska 

där ”sändaren” styr ”mottagaren”. Den fjärde modellen är den symmetriska tvåvägsmodellen 

(idealmodellen med ömsesidig förståelse, balans och jämlikhet i kommunikationen). Model-

len anser att till exempel dialog-möten är en bra kommunikationsform och att symmetri är 

lika med god etik. Symmetrin/asymmetrin handlar om var makten och etiken finns i kommu-

nikationsprocessen. Även om den symmetriska modellen anses vara ett ideal är det normala 
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att informatörer blandar upp den med de andra modellerna beroende på vilken fråga som är i 

fokus. De anpassar sig till verklighetens krav för att uppnå en win-win-situation med ”mixed 

motives” (Larsson 2008:56; cit.efter Grunig, Grunig & Dozier 2002).  

Grunigs modell har också lett fram till en Europeisk PR-modell som bygger på den symme-

triska tvåvägsmodellen med ett tillägg av ett fokus på en relationsaspekt. Den här modellen 

bygger på fyra – fem dimensioner som är grundläggande för all PR- och informationsverk-

samhet; den informerande, den påverkande, den relationella och den diskursiva samt den 

reflexiva dimensionen (Larsson 2008, s 55-63).  

Kommunikationens roll 

Kommunikationen har både rollen av att driva processen framåt och att skapa trygghet (Heide 

et al. 2005: 27). Johansson förespråkar synen på kommunikation och förändring som 

integrerade med varandra. Hon menar att man inte kan genomföra förändring utan 

kommunikation. Att nå förståelse, få människor med sig som förstår och accepterar vision 

och strategi för förändringen är viktigt menar Johansson. Chefers kommunikation med sina 

medarbetare är viktigt eftersom det visar hur samordnade de är och vilken attityd de har. 

Chefer bör uppvisa attityden att leva som de lär, att ”walk the talk” för att undvika att beteen-

det upplevs oärligt och motsägelsefullt. Att visa respekt och att hålla utlovade möten, att som 

chef vara närvarande och tillgänglig för frågor är exempel på sätt att undvika att ge dubbla 

budskap (Johansson 2011: 268, 272-282; Johansson & Heide 2008: 19-27, 86, 144, 192). 

Johansson påpekar vikten av tydlighet gentemot cheferna om deras kommunikativa roll i 

förändringen, och att de bör vara synliga och kommunicera kontinuerligt. Framför allt lyfter 

hon vikten av att chefer skapar dialog där deltagarna är aktiva och deltar i meningsskapandet 

där förväntningarna kan variera samt att kommunikationsavdelningen och personalavdel-

ningen bör stödja processerna med personal- och kommunikativ expertis. Kommunikatörer 

bör stötta med sitt kunnande om strategisk planering av alla kommunikationsaktiviteter.  Att 

inte kommunicera av rädsla för att störa organisationen är det säkraste sättet att öka ryktes-

spridningar. Tidsaspekten i förändringar är viktig enligt Johansson. Ledningen har alltid ett 

försprång i sin förståelse eftersom de ofta initierar förändringen. När beslut är fattade önskar 

ledningen att dessa ska implementeras snabbt. (Johansson 2011: 270-273; Johansson & Heide 

2008: 29, 63-71, 87-91, 95). 
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Mellanchefer 

Mellanchefer förutsätts samtidigt bära och utveckla organisationens produktion och föränd-

ring gentemot medarbetarna vilket både ger ökad risk för tidsbrist och kan kollidera med 

mellanchefens identitet som ledare av sin arbetsgrupp. De flesta medarbetare vill få sin infor-

mation direkt från sin närmaste chef som har möjlighet att stödja genom att skapa dialog med 

medarbetarna och tolka vad den innebär för den egna arbetsgruppen. Många chefer fortsätter 

att distribuera information i alltför hög grad enligt Latours diffusionsmodell i stället för att 

kommunicera med sina medarbetare (Johansson 2011: 272-273; Johansson & Heide 2008: 

58-61, 79-80, 107-108; Larkin & Larkin, 1996; Svensson & Westerlund 2012: 38). 

Organisationer och förändring 

Det är idag vanligt att vi beskriver organisationer med betoning på dynamiken och samspelet 

mellan strukturer, kulturer och teknologi. Förändringar kan ske i små steg - kontinuerligt eller 

med stora steg - episodiskt, (Weick & Quinn 1999). Förändringar sker ofta/ständigt beroende 

på att omvärlden förändras eller beroende av interna utvecklingsbehov, vilket utmanar orga-

nisationer som har behov av stabilitet. En förändring kan definieras som att någonting blir 

annorlunda än vad det var innan förändringen. Förändringar kan vara stora eller små, de kan 

inkludera flera olika dimensioner såsom arbetets innehåll, status, sociala kontakter med mera. 

Genomförandet av förändringar görs med fördel enligt ett förändringshjul med till exempel 

de fyra faserna analys, förankring, genomförande och konsolidering (Johansson 2011: kap 

11; Larsson 2008:134; Johansson & Heide 2008: 184). 

 

       Figur 1. Förändringshjulets faser. Hjulet kan snurra olika fort för de olika rollerna 

(Johansson & Heide 2008: 184) 
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Ansvar för genomförande av förändringskommunikationen läggs idag i allt större utsträck-

ning på kommunikations- och personalavdelningar som breddar sin kompetens på området. 

Detta är möjligen också baserat på att 70 % av förändringarna anses misslyckade och att detta 

kan bero på brister i kommunikationen (Beer & Nohria 2000; Johansson & Heide 2008:19). 

Förändringar sker i ökande omfattning både i det privata näringslivet och inom den offentliga 

sektorn. De är oftast toppstyrda men kan även vara representativa och delaktiga. Den topp-

styrda bygger på att en ledning snabbt beslutar och genomför en förändring. Den blir ofta 

ytlig och möter motstånd från medarbetarna. I den representativa strategin deltar medarbetar-

na via ombud och har därmed viss insyn i processen. I den delaktiga strategin deltar samtliga 

berörda. Den är arbetsam och tar tid men kan löna sig i längden (Angelöw 1991: 93-103).  

Medarbetarna utsätts i en förändringsprocess för en mer eller mindre kraftig stress. Reaktion-

erna kan se olika ut. Stressade människor kan visa symptom såsom till exempel. minskat 

intresse, olust, brist i kommunikationen, bli otrygga, irriterade, passiva, sjukskriva sig med 

mera. I en förändringssituation kan stress förebyggas eller lindras genom att medarbetaren får 

möjlighet att påverka förändringsarbetet och därmed kontroll över sin situation (Angelöw 

1991: 36-39). Angelöw ger oss också den motivationsmodell som är användbar för medarbe-

tare i förändringslägen.  

                                       Motivationsmodell  

   

Förutsättningar för motivation Värden som skapas 

Vilja En önskan om och insikt om behov av förändringar. Viljan 

är motorn i själva förändringsarbetet 

Delaktighet Makt och möjlighet att genomdriva förändringar. 

Tilltro Omgivningens positiva attityder stärker den enskildes 

förmåga att genomföra förändring 

Självförtroende Tro på ens egen förmåga att förändra 

Information och kunskap Ger en realistisk och tydlig bild av möjliga förändringar 

Trygghet En känsla av trygghet är nödvändig för att man ska vilja 

förändra 

     

  Figur 2. Motivationsmodell med vad som ger en god förändringsvilja, (avskriven efter 

Bosse Angelöw 1991: 89). 
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7.2. Intern kommunikation 

Enligt Larsåke Larsson kan intern kommunikation både lyfta och stjälpa en organisation där 

de egna medarbetarna är den viktigaste, dock inte homogena, målgruppen. Larsson lyfter 

fram Kreps fyra funktioner för den interna kommunikationen ur ett ledningsperspektiv, och 

dessa är att  

- sprida mål, uppgifter och regler;  

- koordinera aktiviteter;  

- förse ledningen med upplysningar samt att  

- socialisera in medarbetarna i kulturen (Larsson 2008: 83). 

Kommunikationen kan även ha olika riktningar såsom nedåt, uppåt, horisontell eller tvär-

riktad. Den tvärriktade är den vanligaste och innebär till exempel kontakt mellan kollegor. 

Uppåtriktad kommunikation behövs allt mera då vi strävar efter symmetrisk kommunikation. 

Han påpekar att kommunikation sker på flera nivåer och han bekräftar bland annat att stor-

möten och liknande ger en väldigt liten möjlighet till symmetrisk kommunikation (Larsson, 

2008: 84-87; Larsson 2008:55; cit. efter Grunig 1984).  

8. Metod 

Jag har gjort en begränsad kvalitativ undersökning i form av en fallstudie. Den är därmed inte 

representativ för alla svenska myndigheter. Genom fallstudien undersöker jag ett socialt feno-

men för att därmed få en helhetsbild av upplevelsen av förändringskommunikationen hos ett 

antal medarbetare. Jag belägger upplevelsen från resultatet av kvalitativa intervjuer för att 

förstå informanternas perspektiv. Användning av fallstudier som kvalitativ forskningsmetod 

ökar idag (Gillham 2008: 130,220).  

Intervjuerna är semistrukturerade kvalitativa informantintervjuer och genomförda med ett 

öppet fenomenologiskt förhållningssätt. I kvalitativ forskning ställer man frågor om 

komplexa ämnen i en komplicerad verklighet, anpassade för lokala förhållanden medan 

kvantitativ forskning snarare ger information om en frekvens av något (Kvale & Brinkmann 

2009: 139-140; Flick 2009: 12-27).   

Med ett fenomenologiskt förhållningssätt vill jag kartlägga hur människor upplevt ett feno-

men och förstå medarbetares upplevelse av förändringskommunikationen utan att värdera 

dessa upplevelser. Jag har ställt frågor om konkreta episoder under en viss specifik period 
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vilket stämmer med fenomenologin som innebär ett intresse för informantens värld och hur 

den upplevs. Jag beskriver resultatet snarare än att förklara eller analysera. Målet är att hitta 

det gemensamma, det essentiella, i resultaten. Fenomenologisk reduktion innebär att jag inte 

värderar en upplevelse eller brist på upplevelse. Intervjuaren bör anta ett snarast naivt för-

hållningssätt och notera det som informanten ger. Intervjuaren är öppen för det som infor-

manten lyfter fram utan att värdera. (Kvale & Brinkmann 2009: 30, 42, 43, 68; Flick, von 

Kardorff & Steinke, 2004; cit. efter Hopf 2004; Schmidt 2004).  

8.1. Urval av informanter 

För att följa mina frågeställningar har jag intervjuat en person från Sidas ledning, fyra mel-

lanchefer samt fyra övriga medarbetare på Sida. Informanterna kommer från olika delar av 

Sida och har därmed olika utgångspunkter i förändringen. Det viktiga i kvalitativt arbete är 

att fånga in eftersökt data. Jag har gjort ett teoretiskt urval för att få en så balanserad bild som 

möjligt av vad människor med olika utgångspunkter kan berätta. Det är då lämpligt att söka 

informanter från olika kategorier, till exempel. yrken eller erfarenheter vilket innebär att man 

kan få en viss bredd, men inte egentlig representativitet eftersom urvalet ändå är relativt litet 

(Gillham 2008:69 -70, 79).  

 

Eftersom jag arbetar inom Sida och söker vara neutral har urvalet av informanter skett med 

hjälp av avdelningsadministratörer som försett mig med namn på personer. Kriterierna var att 

dessa personer var anställda på myndigheten under de aktuella åren, att de var både män och 

kvinnor i olika åldrar och med olika lång erfarenhet av arbete på Sida samt att de represente-

rade olika typer av avdelningar. Med hjälp av dessa namnförslag kontaktade jag dem i den 

ordning de kom in, lika många mellanchefer och övriga medarbetare. Alla ville berätta. Mel-

lancheferna är främst enhetschefer på Sida, dvs den minsta arbetsgruppens chef. En avdel-

ningschef intervjuades. Dessa har oftast flera enhetschefer under sig. Enhetscheferna står 

därmed sina medarbetare närmast arbetsmässigt. Övriga medarbetare har olika typer av be-

fattningar. De är kvinnliga och manliga handläggare och administrativ personal från de 

operativa avdelningarna, från policyavdelningen och från stödavdelningarna (Gillham 

2008:69 -70, 79).  

Citaten är utvalda för att jag vill ge exempel på vad mina informanter berättade. Jag anser att 

de exemplifierar eller lyfter fram starka känslor. Enligt principen om minst en tredjedel och 
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högst två tredjedelar citat i resultattexten har jag låtit samtliga informanter finnas 

representerade i citat-form främst i undersökningens resultatdel (Gillham 2008: 215-216). 

Citaten är markerade med citationstecken och de är inte beskurna. Jag använder tecknet ”…” 

(tre punkter) i citaten för att visa på tvekan, tystnad. 

8.2. Praktiskt genomförande av intervjuer 

För att göra kvalitativa intervjuer krävs gott om tid, en lugn och avskärmad lokal, möjligheter 

att spela in intervjun och sedan transkribera den, en förberedd intervjuare, intervjuguide samt 

informant. För informanten krävs att hen kan sätta av cirka en timme för att komma till ett 

möte, att hen är öppen för att delge sina erfarenheter samt vetskap om att hen kommer att få 

vara anonym. Samtliga intervjuer transkriberades och avpersonaliserades. Detta innebär att 

privata data inte kommer att kunna spåras, informanten ska ha full konfidentialitet (Kvale & 

Brinkmann 2009:88). 

Jag som intervjuare måste tänka på att ha ett professionellt och etiskt hållningssätt, en öppen 

attityd enligt fenomenologin, behandla informanten ”som gäst”, vara en aktiv lyssnare och att 

utan att påverka konversationen i viss mån ändå kunna styra intervjun. Jag ställde enkla frå-

gor först, övergick till kärnfrågorna och avslutade med en lättare fråga i samband med att jag 

tackade för att de avsatt tiden. Med utgångspunkt i min intervjuguide strävade jag efter att 

använda öppna frågor som följdes upp med följdfrågor och undvek ja- och nej-frågor så långt 

som möjligt. Frågorna utvecklades från uppsatsens frågeställningar (Kvale & Brinkmann 

2009: 129, 136-157; Gillham 2008: 53-62; Flick 2009: 30-31).  

8.3. Tematisk analys av materialet 

En tematisk analys är en allmän analysmetod som används inom olika forskningsinriktningar 

för olika slags kvalitativa frågeställningar. Min tematiska analys är empiristyrd. I planeringen 

utgick jag från sju stadier som bör ingå i en kvalitativ undersökning. Jag har arbetat igenom 

tematiseringen där jag formulerat mina frågor och planeringen där jag satt ihop intervjuguider 

(se bilaga). Därefter har jag genomfört nio intervjuer, transkriberat dessa, analyserat samt 

verifierat dem (Gillham 2008: 44, 59, 54, 107; Kvale & Brinkmann 2009: 118). 

Den tematiska analysen innebar att jag strukturerade upp materialet under olika teman och 

sammanfattade resultatet därifrån. Jag satte upp teman eller dimensioner för frågorna kontra 
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mina informanter i ett analys-schema för att med hjälp av nyckelord åstadkomma en helhets-

bild av resultatet från intervjuerna. I min analys färgkodade jag även dessa teman och inklu-

derat samtliga frågor och svar. På andra axeln gjorde jag det möjligt att enkelt separera chefer 

från medarbetare för att kunna se om dessa kategorier höll ihop eller inte. Jag behöll infor-

manternas namn under arbetet med min analys för att förenkla en övergripande bild av 

resultatet. Informationen plockade jag sedan ner i flera nivåer och analyserade separat och i 

kategorier samt som helhet. I den tematiska analysen sökte jag fram påtagliga uppfattningar, 

samstämmiga reaktioner, avvikelser, specifika lokala uttryck med mera (Bryman 2008). 

8.4. Verifiering  

Verifiering innebär att fastställa resultatens validitet och reliabilitet. Att bekräfta studiens 

validitet innebär att jag bekräftar att studien undersöker det den skulle undersöka utifrån satta 

syften och frågeställningar. Jag har i mina intervjuer fått svar på mina frågor i tillräcklig om-

fattning för att kunna säga att mina frågeställningar är besvarade genom intervjuerna och 

genom läsning av interna Sida-dokument. Jag kan därför verifiera studiens validitet. Jag har 

dessutom sökt stärka undersökningens reliabilitet för att visa att arbetet gjorts på ett korrekt 

sätt genom att spela in samtliga intervjuerna samt transkribera dessa (Kvale & Brinkmann 

2009: 79, 118-119). De transkriberade intervjuerna återfinns hos författaren. 

8.5. Metodproblem 

Jag har i mina intervjuer försökt hålla mig professionellt neutral och öppen för informantens 

berättelse. Samtidigt har jag sökt agera som uppmärksam värd med en gäst. Jag har inte styrt 

urvalet av informanter. Min förförståelse av skeendet kan dock ändå ha påverkat mina infor-

manter både i positiv och negativ riktning (Gillham 2009:70).  

Enligt Kvale & Brinkmann är det viktigt att frågorna ställs tydligt och rakt, för att minska 

maktassymmetrin och för att undvika subjektivitet. Kvale & Brinkmann menar också att vi 

inte bör glömma de sociala och ekonomiska aspekterna av människors situation vilket i mina 

intervjuer skulle kunna innebära att informanterna skulle kunna vara rädda om sin position 

även om de är anonyma. Detta är också något som skulle kunna accentueras av att jag arbetar 

inom organisationen. Motsatsen kan också gälla, att man gärna delar med sig till en kollega 

(Kvale & Brinkmann 2009: 41-50).  
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En annan svårighet är att jag fokuserar på ett skeende som ligger tre år tillbaka i tiden vilket 

kan orsaka problem då informanterna ombeds berätta om vad de minns av sin upplevelse. 

Vissa hade problem att minnas. Jag valde till exempel. i några intervjuer att påminna infor-

manten om kommunikationskanaler som Sida använde under den aktuella perioden. Att 

plocka fram ett skeende från en tid tillbaka kan möjligen leda till att deras berättelser baserar 

sig på känslor istället för att minnas korrekt. Tidsaspekten kan även gynna en god överblick 

och känslomognad. 

Ibland var det svårt att behålla fokus på själva kommunikationen i intervjuerna. Många ville 

prata om själva förändringen som är nära sammankopplad med kommunikationen. I praktiken 

har det inte varit helt enkelt att hålla isär kommunikationsplanen från förändringsplanen och 

kommunikationsmålen från förändringsmålen både i intervjuer och i analys, vilket kan tolkas 

som att Sida ur den aspekten kan klassas som en kommunikativ organisation (Johansson 

2011: 279-282). Jag ansträngde mig för att inte ställa ja- och nej-frågor som uppföljning. Jag 

ställde ibland frågor i form av påståenden, följda av ett frågetecken, för att få bekräftelse på 

det som tidigare sagts, vilket jag menar fungerade väl (Kvale & Brinkmann 2009: 148-156). 

Jag kan ha behövt avgränsa mig i antal teorier, samtidigt som jag fokuserat på upplevelsen av 

kommunikationen. Jag menar att det är viktigt att se denna ur fler perspektiv. Summerat kan 

man inte dra alltför långtgående slutsatser av ett så begränsat material som nio intervjuer. 

9. Resultat och analys 

Förändringen på Sida uppfattades av informanterna som omvälvande. Den innebar i olika 

grad en individuell osäkerhet om man skulle få vara kvar eller inte, var man skulle hamna i en 

ny organisation och med vilka frågor och vilka kollegor man skulle arbeta i så fall. Flera 

uttryckte en önskan om en mer transparent och tydlig hantering av förändringen via kommu-

nikationen. Jag presenterar nedan resultat och analys för varje frågeställning för att så enkelt 

som möjligt kunna följa och förstå analysen. Vissa frågeställningar är därmed belysta från 

olika perspektiv. 

Mina intervjuer tog mellan 35 och 50 minuter var att genomföra. De första var de kortaste 

och de senare längre troligtvis beroende på att jag blev mer bekväm som intervjuare, eller att 

informanterna var mera villiga att berätta. Alla tillfrågade ställde upp på intervjun. De visade 

entusiasm över att få berätta, många ville kommentera förändringen. Resultaten i min studie 
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visar på både olika och samstämmiga uppfattningar, vilka förstärks genom mina informanters 

citat (nio transkriberade intervjuer). I enlighet med det fenomenologiska synsättet lyfter jag 

främst de samstämmiga uppgifterna. 

9.1. Målbild och bakgrund  

Om hur väl medarbetarna kände till målbilden och bakgrunden till förändringen och 

kommunikationen. 

 På Sida fanns information om målbilden och bakgrunden till förändringen i en kommu-

nikationsplan (Sida 2010: Kommunikationen av förändringsarbetet, fas 1).  

 Cheferna kände till planen och den helhetsbild av bakgrunden som innefattade den 

ekonomiska krisen men även organisationens egna behov av utveckling. De tyckte att 

informationen var tillräcklig för dem själva men förstod också att information är viktig för 

alla. 

 ”Vi hade ju inget val och det här kändes som den enda vägen att gå. Vi behövde göra några ordentliga 

organisationsförändringar ju.  Dels av ekonomiska skäl men också för att den tidigare modellen inte hade 

funkat ju. Alltså det var ju inte bara ekonomin som hade havererat. Det var ju hela Sidas hela struktur som 

hade havererat ju” (INT 2:6) 

”Det är svårt att ha tillräckligt, man kan inte gödsla nog med … information och … 

kommunikationstillfällen kanske, alltså möjlighet att … till dialog. Jag tror ändå att det är en viktig del, sen 

är det kanske svårt för medarbetarna att känna att man kan ha en dialog med ledningen. Men i den mån det 

går att involvera, min bild är ändå att man försökte med såna där stormöten, men det blir ju inte dialog på 

det sättet. Det fanns möjlighet att ställa frågor det fanns det ju” (INT 8:12) 

 De flesta medarbetarna kände inte till förändringens målbild och heller inte hela 

bakgrunden. De flesta kände till den del av bakgrunden till förändringen som handlade 

om den ekonomiska krisen. De menade att informationen inte var tillräcklig. 

”Men jag tror att det växte fram efter hand. Alltså när det här hela rullade igång så att säga var ingen 

förberedd på det. Och utifrån hade man inte uppfattningen om, varken Sidas ledning visste vart man skulle 

gå och var man skulle hamna. Eller hur man skulle kommunicera det. Det upplevdes som väldigt ad-hoc 

kommunikationen uppifrån och därför blev också den här kommunikationen från den närmaste chefen så 

viktig” (INT 7:3) 

Analys: Att sprida målbilden, uppgifter och regler samt att uppnå en förståelse för föränd-

ringen och kommunikationen om den är både den första av Larssons funktioner för god intern 

kommunikation och ett fokus hos Angelöw (Larsson 2008:83; cit.efter Kreps 1990 och 

Angelöw 1991: 89; Boija & Nyberg 2011: 10). Vikten av att säkerställa att medarbetarna fått 

tydlig information om organisationens vision, strategiska mål och vad förändringen betyder 

för dem är också ett mål som Johansson och Heide lyfter. Även om man känner till målbilden 
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så upplevs de i praktiken på olika sätt baserat på behov, situation och tidigare erfarenheter 

(Johansson & Heide 2008: 24-27, 65-67, 95). Resultatet pekar på att Sidas interna föränd-

ringskommunikation endast delvis har lyckats överföra målbild och en vision som ger 

medarbetarna ett sammanhang på ett integrerat sätt med förändringen. Fokus låg definitivt på 

att informera om hårda data om den ekonomiska delen av målet som alla kände till, ”budget i 

balans”. 

”ja det gällde att försöka och inför den politiska ledningen visa på en handlingskraft att vi har minsann tagit 

till hårda åtgärder här för att få budgeten i balans” (INT 6:12) 

Förändringskommunikationen verkar främst ha varit inriktad på att reparera bristerna i den 

ekonomiska styrningen och kontrollen och inte på utformningen av den nya organisationen. 

Detta verkar ha lett till viss osäkerhet hos medarbetarna om den framtida organisationen. Att 

göra omfattande förändringar utan att ha fastställda och kommunicerade målbilder tär på 

medarbetarnas engagemang och lojalitet. Larsson menar att en organisation som förlorar 

kontrollen över sina operationer är i just kris och hanterar kommunikationen därefter. Detta 

kan dock leda till även förnyelse och utveckling (Larsson 2008: 285-287). 

Sida lyfte inte fram varför den ekonomiska situationen uppstått, men heller inte visioner för 

Sidas arbete i den nya organisation som skulle uppstå januari 2011.  Ansvaret för den 

uppkomna situationen lades främst på den generaldirektör som fick avgå i juni 2010.  

”Vi satte ju fast några principer bland annat när det gällde hur man skulle uppfatta kommunikationen och 

så där. Förändringarna. Att det skulle vara öppet, att vi skulle vara ute i god tid. Att man inte skulle uppfatta 

processen som mycket godtycklig var viktigt, och att man, det skulle vara öppet och tillgång till information. 

Det skulle finnas information tillgänglig genom hela processen. Och att det skulle finnas särskilda 

kommunikationskanaler som var tillgängliga för olika personer. När man använde digitala kanaler skulle 

det finnas ett sätt att framföra åsikter och ställa frågor till ledningen. Om man tycker om att prata skulle det 

finnas den typen att muntligen då ställa frågor till högsta ledningen och till sina chefer” (INT 4:3) 

9.2. Genomförandet   

Om hur Sidas medarbetare uppfattade hanteringen av kommunikationen i förändrings-

processen. 

 Informanterna menade samstämmigt att det var bra att Sida valde att ge cheferna en starkt 

kommunikativ roll ute i organisationen vilket också medförde att förväntningarna var och 

förblev höga på organisationens närmaste chefer, som personalen fick stort förtroende för.  

 Medarbetarna fick information från sin närmaste chef i första hand och i de fall man 

kunde ge feedback var det till sin avdelningsledning. Informanterna menade att 
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informationen verkade ha gått stegvis från cheferna nedåt vilket skapade stress i organi-

sationen. 

 Sidas ledning fick inte formell återkoppling/feedback på förändringen från organisationen 

förrän man genomförde rutinen med en organisationsmätning och utvärderingsenkäten 

om förändringsarbetet genomfördes. Övriga feedback-tillfällen sköts upp så att de i vissa 

fall aldrig blev av (Johansson & Heide 2008:104).  

 Några informanter uttryckte en önskan om att ledningen borde ha genomfört inledande 

samtal med personalen om var man önskade hamna i en ny organisation. En informant 

anser att man inte var tillräckligt tydlig om att alla chefer kanske borde ha haft sådana 

samtal. Cheferna borde även ha haft feedback-samtal efter förändringen, i början av 2011 

med medarbetarna då de kunnat få reagera på sin placering eftersom det sades ifrån att de 

inte fick ställa frågor om sin placering, eller ens diskutera den, med sin avdelningsledning 

före jul. Istället skulle möjlighet finnas till att ha samtal efter jul, vilket för många aldrig 

genomfördes. Då var man istället i full gång med att arbeta vidare i nya konstellationer, 

med nya kollegor, eventuellt på en ny avdelning. 

 Vad gäller förtroende för ledningen kunde flera informanter förstå att ledningen var ny 

och oerfaren och vill ogärna lägga skuld på den medan andra är öppna med att de inte har 

förtroende för ledningen. Det fanns framför allt en tydlig kritik hos informanterna mot 

föregående ledning, mot personalchef och mot dåvarande ekonomiavdelning.  

”Om jag säger att högsta ledningen tycker jag ändå skötte det här rätt så bra, rent formellt. Sen var det en 

personalchef som inte fungerade alls. Hon satt med på mötena och tittade och henne hade vi inget 

förtroende för alls. Så ja, bara hon höll sig borta kunde vi ha en bra dialog med ledningen. Det var så 

faktiskt. Det var ju en rätt så ny personalchef som inte fungerade alls”(INT 5:7) 

 Tvärtemot Sidas ambitioner i sin kommunikationsplan uppfattades förändringsprocessen 

av några informanter som godtycklig. Godtyckligheten tog sig bland annat uttryck i en 

icke transparent process vid tillsättningen av tjänster. Flera informanter menade att det 

borde ha fått konsekvenser. 

Analys: Att koordinera organisationens aktiviteter är Larssons andra funktion. Även 

Johansson påpekar vikten av att genomföra förändringen väl, att motivera och uppmuntra 

ansträngningar för att uppnå satta mål i förändringen (Larsson 2008:83; Johansson 2011:273). 

Detta stämmer med Johanssons teorier om att cheferna är den kanal som medarbetarna brukar 

anse som viktigast. Från tidigare forskning kan också noteras här att detta även är ett fokus 

hos Svensson & Westerlund som lyfter frågan om mellanchefers viktiga dubbla kommunika-
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tiva roller (Johansson 2011: 272-273, 268; Sidas Organisationsmätning 2012s; Svensson & 

Westerlund 2012: 38). 

Det innebär att det var en relativt toppstyrd förändringsprocess med en liten tät grupp som 

stod för myndighetens centrala förändringsledning med en kommunikatör som stöd (Angelöw 

1991: 93-103). Eftersom flera medarbetare upplevde att avdelningschefen visste mer än en-

hetschefen, som visste mer än medarbetarna så blev en tidsförskjutning i förändringsfaserna 

oundviklig. Medarbetarna upplevde att det mot slutet av processen blev stressigt att hinna ta 

in information, diskutera och formulera eventuella svar på frågor. Enligt Johansson bör 

cheferna föst få tid att tänka igenom konsekvenserna av en förändring. De bör hinna känna 

sig trygga innan de kan kommunicera ledningens budskap vidare (Johansson & Heide 2008: 

87-91). De flesta informanterna menade att processen gick fort på Sida, framför allt på slutet. 

De menade samtidigt att det var en lång anspänningsperiod från början av sommaren 2010 då 

man meddelade att efter semestrarna kommer information angående dimensioner i den nya 

organisation som skulle starta januari 2011. Detta innebar att oro började spira redan här. 

”Kommunikation är viktigt, inte minst i ett förändringsarbete. Jag tror att en viktig aspekt där är väl att 

tänka på att ledningen, först och främst kanske chefskollektivet i nästa led får informationen mycket tidigare 

och får en tid att bearbeta material och förändringen, än vad medarbetarna som skall ta emot det hela får, 

och då är man ju i ofas med varandra och det tror jag inte riktigt att man tog hänsyn till. Det innebär ju ofta 

då att det blir nån sorts acceptansstadie när man trummar ut det här och då tolk… och i det första stadiet 
blir det inte så mycket reaktioner. Då kan man tolka det som någon sorts tyst acceptans och det tror jag är 

lite farligt utan man måste vara medveten om att ge tid till att smälta in, ta till sig” (INT 2:7-9) 

Resultaten pekar på att Sida inte gjorde tillräckligt för att tydligt styra, motivera och upp-

muntra medarbetarna igenom förändringen 2010 – 2011. Sidas personal upplevde att 

processen var forcerad och att de förväntades reagera snabbt. Cheferna informerade sina 

medarbetare så snart de kunde men ledningens förväntningar var att beslut skulle genomföras 

utan dröjsmål, utan att beakta att medarbetarna inte var i samma förändringsfas som led-

ningen och att människor reagerar olika på förändringar (som cyniker, sabotör, ambassadör, 

åskådare etc.). I både Johanssons och Larssons förändringshjul tydliggörs att processen inte 

fungerar optimalt om aktörerna är i otakt (Larsson 2008:134; Johansson & Heide 2008: 190-

191). Vi kan också jämföra med Angelöws motivationsmodell om vikten av att känna vilja, 

delaktighet, tilltro, ha information mm (Angelöw 1991:89). 

En av anledningarna till att förändringen uppfattades som godtycklig kan ha varit att kom-

munikationen inte verkar ha planerat för att ta reaktioner eller feedback, vilket utlöste en 

frustration bland medarbetarna. Johansson påpekar vikten för ledningar att ta del av med-
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arbetarnas input i förändringsarbetet (Johansson & Heide 2008: 104). Det kan även ha berott 

på brist på respekt för individerna vilket flera informanter vittnar om. Sidas ledning lyssnade 

inte på medarbetarna som hade få reella möjligheter till att ge feedback. Informanterna 

önskade sig en möjlighet att respekteras och synas i processen. Trots ihärdig och planerad 

information och kommunikation om organisationens förändringsarbete kunde den därmed 

uppfattas som godtycklig. I demokratisk teori använder vi en meningsskapande syn på 

kommunikationen vilken bygger på gemensamt deltagande och ansvar. När den fungerar 

finns delaktighet och respekt för alla parter (Falkheimer & Heide 2011:132; Heide et al. 

2005: 31-36; Johansson 2011: 279-282).  

”men jag tror att om dom i ledningsgruppen hade varit mer tydliga gentemot varandra att det här är så vi 

hanterar situationen och att det är jätteviktigt att ni har feedback-samtal både när, inför inplacering och 

också när man fått besked…” (INT 3:11) 

Att informanterna uppfattade processen som godtycklig var tvärtemot Sidas kommunika-

tionsplan. Samtidigt lyckades avdelningarna hålla igång Sidas verksamhet parallellt med det 

interna förändringsarbetet under den mest arbetsamma delen av Sidas arbetsår, hösten. Perso-

nalen var uppfylld av förändringen men lyckades ändå behålla fokus på verksamheten relativt 

väl vilket vittnar om en stor lojalitet med verksamheten hos Sidas medarbetare.  

Personalens möjlighet att ge feedback var genom organisationsmätningen och en enkät 

(odaterad) om internkommunikationen under förändringsarbetet. Ledningen genomförde en 

Organisationsmätning 2012. Denna visade sedan tydligt på ett markant lågt förtroende i orga-

nisationen för den högsta ledningen, och istället ett högt förtroende för den närmaste chefen. 

Enkäten, som hade hög svarsfrekvens, bekräftade att närmaste chef var medarbetarnas 

främsta källa till information och att endast en mindre del av medarbetarna förstod varför 

förändringen skulle ske. Den visar även att endast ett fåtal förstod vad den skulle leda till 

(Johansson & Heide 2008: 188-191; Sida: Utvärdering internkommunikation om 

förändringsarbetet; Sida 2012, Organisationsmätning). 

”det var definitivt den svåraste dagen på Sida i mitt liv, den dan och dan efter. Jag tycker det var helt 

vidrigt. Och jag tror att det handlade just om chocken att på nåt sätt tro att man har … ja så tror jag att det 

var… man har en slags bild av att man sitter ganska säkert där man är, man vet ganska exakt vad man 

håller på med och vilken kompetens man har… och sen blir man utslängd till en helt annan avdelning… som 
jobbar med helt andra saker och man har ingen aning om varför” (INT 3:11) 
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9.3. Kommunikationskanalerna  

Om hur Sidas medarbetare och chefer upplevde att kommunikationskanalerna i förändrings-

processen fungerande. 

Cheferna som kanal 

 Sida satsade på mellancheferna som kommunikationskanal vilket samtliga informanter 

tyckte var en korrekt satsning. Cheferna fungerade i de flesta fall väl gentemot sin 

personal.  

 För att kunna hålla avdelnings- och enhetsmöten på ett bra sätt fick cheferna bland annat 

tät och direkt information från ledningen om läget på förändringen, coachning, delta i 

samtalsgrupper, talepunkter utskickade för att på så vis möjliggöra att alla gav samma 

information till sina medarbetare (Johansson & Heide 2008: 79-80, 107-108). 

Analys: Att förse ledningen med upplysningar om organisationen och om tillförlitligheten i 

sin information, är Larssons tredje funktion för god intern kommunikation (Larsson 2008:83). 

Inte ens cheferna visste om de hade jobbet kvar efter jul 2010. Deras uppgift blir väsentligt 

mycket enklare om och när de själva får ett besked att ta ställning till (Johansson & Heide 

2008; 87-89). Chefernas agerande på Sida upplevdes dock av flera medarbetare som individ-

beroende och inte systemberoende. Flera medarbetare menar att alla chefer inte fungerade 

lika väl sett ur medarbetarnas synvinkel. De medarbetare som trodde att förändringen skulle 

vara transparent kunde bli besvikna på sin chef som följde direktiv, när andra chefer istället 

lobbade via sidospår, för att just deras personal skulle få vara kvar (Johansson & Heide 2008: 

107-108). Även Personalchefen hade problem att fungera gentemot Sidas medarbetare och 

fackliga organisationer medan Överdirektören var tydlig i sin information. 

”Det här berörde ju alla inklusive mig själv. Även min egen framtid var ju högst osäker. Så det skapade ju 

en väldig oro i organisationen. Men det var ju det här med att det var årsmisstag och vad det nu var för 

någonting som skulle beräknas, läggas till och dokumenteras hur länge man hade jobbat och ingen visste 

hur det skulle hanteras. Så att alla satt ju löst till så att säga” (INT 2:3) 

Att arbeta via mellancheferna var däremot ett bra sätt som fungerade relativt väl. Mellan-

cheferna visade sig vara lojala med organisationen i de flesta fallen eller gjorde åtminstone 

sin plikt och deras insats uppfattades också av medarbetarna som positiv och 

förtroendeingivande (Sidas organisationsmätning 2012; Svensson & Westerlund 2012: 38).  
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Personalmöten  

 Stora personalmöten hölls efter behov, ungefär var fjärde vecka i en stor sal med syfte att 

låta den högsta ledningen ge uppdatering av orsaker, budgetsiffror och prognoser av 

förvaltningens budget (budget för löner, lokaler, administrativa kostnader).  

 Mötet fungerade som envägskommunikation och var inte tänkt som ett forum för dialog 

även om möjlighet gavs att ställa frågor (PM Sida GD-SEK 11 aug 2010, revidering 5, 27 

september 2010, Kommunikation av förändringsarbetet, fas 1). 

 Informanterna upplevde en hätsk, frustrerad stämning med tanke på ansvarsfrågan kring 

den ekonomiska misskötsel som myndigheten hamnat i. Man reagerade också på hur 

dåligt mötet fungerade för dialog och att det inte ansågs inkluderande. Ofta fanns inte tid 

att fortsätta diskutera efter mötet. 

”jag kan inte säga något bra. Det kan jag inte göra. Därför att, man kan kanske tycka att man står och 

pratar, men sen om det man står och pratar egentligen inte står för någonting, då pratar man tomma ord 

tycker jag. Då är man bara verbal. Då finns det inget innehåll.” (INT 6:5) 

Analys: Från hösten 2010 var man på Sida öppen med att delar av personalen skulle redu-

ceras. Inom vissa grupper var det fler än hälften som skulle bort. Analysavdelningen minska-

de från 90 till 30 personer vilket inte gagnade ett öppet samtal om skeendet. Informations-

möten fyllde i huvudsak sin tänkta funktion ur ett ledningsperspektiv även om delar av infor-

manterna ibland hade svårt att ta till sig informationen. En bättre inramning (frame-ing) av 

budskapet kunde ha minskat felaktig tolkning och därmed onödig oro. Ett tydligare 

kommunicerat syfte samt tydligare krav på avdelningsledningarna att ta diskussionen vidare i 

mindre möten (Johansson & Heide 2008:35). 

Fredagsfika 

 För dialog inbjöd ledningen istället personalen till fredagsfika med ledningen, varje 

fredag under den mest intensiva perioden.  

 Informanternas intryck av detta forum är dock inte i första hand positivt. Flera 

informanter besökte mötet, men få gick flera gånger. Intrycken är att mötet inte hade en 

trevlig stämning, hade ett felaktigt upplägg, gav inte förväntad möjlighet till dialog och 

innebar inte att ledningen lyssnade på personalen. 

”jo man bjöd in till fredagsfika med ledningen men det var väldigt få som gick på det här. Och det var 

därför det så småningom las ner. Och jag tror att ibland när man samlade personalen så blev det väldigt 

tyst, och jag tror att, jag vet inte om det var, ja det var ju några som uttalade sig på de här stormötena… och 

uttryckte viss ilska. För övrigt var det ganska tyst och inte så många som vågade säga så mycket för man 

visste att det skulle bli neddragningar. Man ville kanske inte stöta sig med ledningen i det läget” (INT 5:3) 
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Analys: Mötets titel satte höga förväntningar på just dialog vilka enligt informanterna inte 

infriades. Eftersom medarbetarna träffar högsta ledningen relativt sällan fanns inte optimala 

förutsättningar för dialog mellan parterna. Dialog bygger på förtroende som i sin tur bygger 

på en god relation, som i sin tur baseras på god etik. En sådan kan uppstå med tiden om man 

lär känna varandra (Johansson & Heide 2008: 61; Larsson 2008: 84-87; Heide et al. 2005: 31-

36; Larsson 2008: cit.efter Grunig 1989, 2001). 

Veckouppdateringar på intranätet 

 För att ge medarbetarna möjlighet till information ur ett medarbetarperspektiv 

publicerades även veckouppdateringar på Intranätet som dock ingen av mina informanter 

upplevde sig minnas. 

”det fanns säkert information men det kändes inte som det var där man bevakade när man väntade på ny 
information” (INT 8:8) 

Analys: Att arbeta via intranät har fördelar, bl.a. att medarbetarna kan återgå till informatio-

nen och läsa den om igen. Om man inte deltog i informationsmöten så kunde man ändå hålla 

sig uppdaterad om förändringen. Veckouppdateringarna skrevs i en professionell men relativt 

opersonlig stil som inte verkar ha engagerat personalen. Det är en trolig förklaring till varför 

ingen minns intranätet som en informationskälla. De ger ett exempel på den övertro som 

fanns på det enkla i att ge information enligt transmissionsmodellen och hur det sedan upp-

fattades i verkligheten (Falkheimer & Heide 2011: 132; Heide et al. 2005: 31-36; Sida: 

Utskrift av veckobrev). 

Diskussionsforum 

 För medarbetarna växte ett planerat diskussionsforum fram (den så kallade förändrings-

bloggen). Det var anonymt men urartade ganska snart till rena personangrepp på högsta 

ledningen, vilket tvingade kommunikationsavdelningen att ta bort möjligheten till 

anonymitet.  

 De flesta informanterna minns forat och hur stämningen blev hätsk däri. Några tolkade 

ändå de förändrade förutsättningarna som en hård styrning från ledningen. 

”Det började med att man stängde den här möjligheten att .. och jag kan hålla med, en del var lite hätska 

och speciellt när de var anonyma och så, men det är också ett symptom på någonting, att man väljer att 

framstå anonymt. Då är man ju rätt för någonting. Och det tycker är allvarligt. När det finns personer som 

är rädda för att säga sin mening i en organisation och speciellt inom en myndighet. Jag tycker det är 

allvarligt.” (INT 6:9) 
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Analys: Sida hade precis satsat på att införa en ny samarbetsplattform och utvecklade ett nytt, 

moderniserat intranät, Sharepoint, för att öka samarbetsmöjligheterna. Det fanns en hög tilltro 

till att det var en bra och viktig teknik att använda. Ett sådant forum fungerar bäst om man ser 

kommunikationen som en dialog med frågeställaren, i stället för att försöka ge korrekta hela 

svar, som kan ta flera dagar att ta fram. Den negativa reaktionen på diskussionsforat kan för-

klaras av att Sida inte hade den erfarenhet och IT-mognad som krävdes för att arbeta med 

sociala medier. En av informanterna menade att forat inte fungerade därför att Sidas ledning 

inte var tillräckligt snabb att svara på, eller kommentera diskussionsinläggen. Dialogens roll 

för relations- och förtroendeskapandet bygger på möjlighet till interaktivitet och debatt mel-

lan berörda parter vilket en sådan ”blogg” kan ge möjlighet till. En kontinuerlig dialog över 

tid är det bästa för att förstå varandras ståndpunkter och därmed nå ökat samarbete genom 

meningsskapande kommunikation (Falkheimer & Heide 2011: 142; Heide et al 2005: 31-36).  

”Jag tycker den här muntliga kommunikationen, den här återkommande muntliga kommunikationen, 

mötesformen tycker jag sköttes jättebra, funka jättebra Det som kunde ha gjorts bättre va kanske 

användandet av digitala kanaler. Där gick det sakta, liksom det. Då 2010 tyckte jag inte att våran ledning 

var tillräckligt snabb och alert vad et gäller att kommunicera via de digitala kanalerna” (INT 4:5) 

Förändrings-Disa 

 För medarbetarna utkom även Förändrings-Disa, en personaltidning som gavs ut via intra-

nätet i form av pdf-fil som kunde printas av dem som inte ville läsa den på skärmen. Disa 

fanns inte med i Sidas centrala planering men uppstod på initiativ från kommunikations-

avdelningen.  

 Få av informanterna mindes Förändrings-Disa men de som gjorde det prisade den och 

tyckte den var en bra kanal för personalen.  

Analys: I Disa kunde man läsa om direktiv uppifrån, men också om konsekvenser ur ett med-

arbetarperspektiv. Medarbetare fick också möjlighet att tycka till om olika saker. Här kunde 

man till och med skämta om delar av förändringsarbetet. Disa gavs ut under hösten 2010 och 

våren 2011 för att sedan läggas ner vilket kan förklara varför inte alla minns den. Detta, lik-

som behovet av ”förändringsbloggen” ovan bekräftar Larssons teori om behovet av kommu-

nikation ur olika perspektiv, ur olika typer av kommunikationsströmmar: nedåtgående, uppåt-

gående, horisontellt och tvärgående mellan individer (Larsson 2008:86). 
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Fack-klubbarnas informationsmöten 

 Fack-klubbarnas gemensamma informationsmöten upplevdes av alla som en möjlighet att 

ta till sig information.  

 Många respekterade att fack-klubbarna hade ett stort pensum och att de fackliga represen-

tanterna fick arbeta hårt mot korta deadlines. De hann ibland inte med att ta upp alla pla-

ceringsfall till diskussion med ledningen. 

”Där fick vi också åtminstone möjlighet till kompletterande information när vi hade informationsmöten. Och 

då hade vi ju både ST och SACO ibland också för det här. Och det var ju väldigt bra. För då blir det den 

här, alltså en vikänsla som förstärks.” (INT 6:13) 

Analys: Fackets information var bra för personalen. Även här kan det höga förtroendet mellan 

de lokala fack-klubbarnas ledning och deras medlemmar, deras mer utvecklade relation, ha 

kommit till nytta i dialogen. En av informanterna uttrycker att det var här hen kände en vi-

känsla (Falkheimer & Heide 2011:142; Heide et al. 2005: 31-36; Angelöw 1991:115). 

Rykten 

 Rykten uppstår enligt informanterna i luckor eller glapp, där den ordinarie interna 

kommunikationen inte lyckas täcka upp.  

 Sidas ledning hade ingen strategi för hur man skulle hantera ryktesspridning men man 

hade ändå ambitionen om att informationen skulle vara tydlig och inte uppfattas som 

godtycklig.  

 Den ryktesspridning som förekom handlade enligt informanterna mest om ansvarsfrågan. 

Det fanns dock även rykten om kollegor som aktivt lyckades fixa tjänster genom person-

liga initiativ på särskilda avdelningar för att få vara kvar, på ett sätt som det inte var tänkt 

att ske från ledningens sida (Johansson & Heide 2008:185; PM Kommunikation av 

förändringsarbetet, fas 1). 

”…det är klart att det kommer nya uppgifter och det blir rykten och det blir det ena och det andra. Det är 

svårt att undvika” (INT 9:7) 

Analys: Informanterna upplevde inte att ryktesspridning var ett stort problem trots smutskast-

ning på ”bloggen” och ifrågasatta genvägar vid rekryteringar. Ryktesspridningen dominerade 

inte kommunikationen i förändringen (Johansson & Heide 2008: 194). 
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Summering om kanalerna 

 De kanaler som fungerade bäst var rak information från ledningen via cheferna till med-

arbetarna och satsningen på chefer uppskattades, de fick ett förtroende som många av 

dem tog på allvar även om svårighetsgraderna varierade och alla inte klarade det lika bra. 

 Förväntningarna var felställda inför de stora personalmötena. Fika med ledningen var 

tänkt att vara ett trivsamt alternativ men upplevdes inte som ett sådant. De fora som fanns 

att tillgå ur medarbetarnas perspektiv, som till exempel. Disa, diskussionsforat och fack-

klubbarnas möten var uppskattade men både Disa och diskussionsforat stängdes så 

småningom ner. Rykten fanns men de dominerade inte informationsbilden. 

”… det finns väldigt mycket bra saker att hämta från arbetet tidigare med olika typer av 

informationskanaler, delaktighet, att man förklarar varför man göra saker. Det behöver inte vara så stor 

ansträngning. Man har avdelat folk till att arbeta via olika kanaler och vara tydlig i sin kommunikation och 

kortfattad. Ta tillbaka Disa då. Det fungerade mycket bättre tidigare. Man var medveten om att vi har olika 

kanaler. Och målgrupper läser olika kanaler och tar till sig information på olika sätt. Man kan använda 
dom olika kanalerna och få ut budskapen. Både skriftliga, nätet och chefernas kommunikation. Klassiskt 

kommunikationsarbete utifrån målgruppens behov. Det är inte jättesvårt.” (INT 1:14) 
 

9.4. Kopplingar till organisationskulturen 

Om vilka kopplingar medarbetarna kunde se mellan kommunikationen och 

organisationskulturen. 

 Medarbetarna upplevde det som viktigt att ledningen inte bara sa utan också agerade i 

enlighet med förändringen.  

 Sidas organisationskultur innebär enligt flera av mina informanter att myndigheten har en 

stark konsensuskultur och starka avdelningsledningar.  

 Informanter förvånades över att förändringen kändes så tung på Sida där medarbetarna 

ändå bör vara vana vid att flytta utomlands för att arbeta på ambassad, och att byta 

avdelning och närmaste medarbetare då och då. 

”Sida är väldigt speciell arbetsplats på många sätt. En är den att nästan alla Sidaiter har jobbat ihop med 

andra Sidaiter, dvs man byter arbetsplatser, man byter arbetskamrater, man åker ut och man åker in och så 

vidare, vilket betyder att man borde vara väldigt van vid det att man jobbar ihop med andra om en månad 

eller när det blir – det är helt ok. Så det förvånar mig lite.” (INT 7:7) 

 De flesta var överens om att pressen, frustrationen och oron var som störst hos medarbe-

tarna innan beskeden kom om var man skulle hamna eller om man skulle avskedas precis 

före jul 2010. Det upplevdes även som svårt då arbetskamrater skulle sluta. Några med-

arbetare har haft svårt att komma igen arbetsmässigt, även om de finns kvar på Sida. 
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”Vad kommer det här att få för konsekvenser för storleken på organisationen? Kommer folk bli uppsagda 
och så? Det skapade en jättestor stress.” (INT 1:10)  

 Flera av informanterna vittnar om att sakförhållandet i förändringen accepterades av de 

flesta men att de var ledsna, besvikna och arga över hanteringen. Den starkaste känslan är 

att inte ha blivit behandlande med respekt.  

 Informanterna menade att ledningen är alltför osynlig och har fjärmat sig från tidigare 

Sida-kultur och att Sida har blivit tystare.  

 Kulturen och lojaliteten ansågs även ha växt sig starkare på de avdelningar som haft 

samma chef under längre period.  

Analys: Att socialisera in medarbetarna i kulturen är Larssons fjärde och sista funktion 

(Larsson 2008:83). Jag tolkar detta som att det är viktigt att få medarbetarna att känna till-

hörighet i organisationen. För det krävs att man känner sig delaktig, respekterad och inte 

”idiotförklarad” som en informant uttryckte sig. I vissa fall sänkte hanteringen informanters 

självförtroende (Johansson & Heide 2008: 27-28; Angelöw 1991:89) vilket ledde till en 

markant ökning av behovet av stöd hos Sidas personalhälsovård, Betania. Oron kan jämföras 

med Angelöws diskussioner kring omställningsproblem och hälsoeffekter både hos de som 

slutar och de som blir kvar, ”lämnare” och ”stannare” (Angelöw 1991:66).  

Vad står det för att man gärna vill berätta och att man i intervjuerna använder starka ord, som 

till exempel. ”kränkt”, ”idiotförklarad”, och att man ”orerar på mötena”? De ger uttryck för 

en tydlig frustration hos främst medarbetarna som inte kanaliserats på annat sätt inom kom-

munikationen med ledningen. Det kan enligt Angelöw också kopplas till en högre arbets-

belastning, minskade sociala kontakter och en fortsatt osäker situation på grund av fortsatt 

förändringsarbete. Den samstämmiga frustrationen hos främst medarbetarna visar tydligt att 

Sidas personal inte kände tillräcklig delaktighet i förändringen. Inte heller den tilltro eller 

trygghet som man behöver för att kunna arbeta konstruktivt i en förändring (Angelöw 1991: 

66, 74). Behovet av respekt för individen är tydligt och starkt på Sida. Man är van att flytta, 

byta kollegor, avdelningar och arbetsuppgifter både i Sverige och i samarbetsländer över hela 

världen. På Sida är kulturen stark och medarbetarna är vana vid en konsensuskultur som 

innebär att man deltar i alla beslut. Detta kan vara anledningen till att ett beslut om ens egen 

placering förutsätter, åtminstone till viss del, egen styrning. Att i det läget bli inplacerad utan 

att förstå var, hur och varför upplevdes av vissa som direkt kränkande (Svensson & 

Westerlund 2012: 38; Angelöw 1991: 89).  
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”…om någon hade sagt till oss som skulle byta avdelning; vi tror att du är en person som känner dig 
utmanad av förändringar och vi ror att med den kompetens du har så kommer du att kunna bidra starkt där 

Du kommer att kunna ta med dig det här, och dom har efterfrågat din specifika kompetens, då hade det ju 

varit en helt annan sak. Och så kan det ju har varit” (INT 3: 11-12) 

Johansson & Heide menar att det är skillnad mellan att förstå och att acceptera en förändring. 

De, liksom Angelöws motivationsmodell, visar att en ökad delaktighet, en ökad dialog och ett 

ökat engagemang från medarbetarna ger bättre förutsättningar att förstå och lyckas med en 

förändring. Kommunikationen påverkar möjligheten att förstå (Johansson & Heide 2008: 65-

67, 85-86; Angelöw 1991: 89; Svensson & Westerlund 2012: 11).  

”Man behöver inte göra det så dramatiskt. Jag tror egentligen inte att det är… det skapar ju ett merarbete 

förstås. Men om man såg möjligheter… om man skapar ett sånt synsätt att man ser det som en möjlighet att 

kunna driva sitt dagliga jobb på ett annat sätt som var smartare, bättre, lättare. Om man såg den nyttan.” 

(INT 1: 14) 

På Sida lyckades den interna kommunikationen att nå ut bäst under första delen av föränd-

ringsperioden. Under senare delen lyckades den inte helt bekämpa oron och ilskan hos med-

arbetare som uppfattade sig som icke respekterade i en process som, trots andra föresatser, av 

vissa uppfattades som godtycklig. I tidigare forskning visas detta bland annat av Boija och 

Nyberg (Boija & Nyberg 2011: 10). 

De nya cheferna klev 2011 in i en ny organisation med självförtroende och önskan om nystart 

i en mer välfungerande organisationsstruktur. Medarbetarna klev in i en ny organisation där 

många ansåg sig vara underskattade, några till och med kränkta – och många gick vidare med 

osäkra anställningsvillkor. Det stämmer med teorierna om att ledningen bör leva som den lär 

samt sträva efter att vara synlig och tillgänglig bland medarbetarna (Johansson & Heide 

2008: 21, 144, 192; Boija & Nyberg 2011:10; Johansson 2011: 279-282). Man kunde 

ifrågasätta hur det kunde vara effektivt att göra sig av med en mängd kompetenta personer, 

för att sedan åter-anställa vissa av dessa eller nya personer kort tid senare.  

”Där tror jag nog att ledningen var nog lite för undfallande. Lite för kompromissvilliga vilket skapade 

problem i nästa led. Det ser vi ju nu man har fått hålla på och justera organisationen och göra om från 

början. Det här med geografi det var ju uppe redan då det kunde man ju infört med en gång.  Men det 

vågade man inte riktigt. Man var inte riktigt säker på det. OK nu var dom ju rätt nya också det är svårt att ta 

ställning till. Dom hade ju inte historien.” (INT 2: 6) 

Bristande respekt för medarbetare som är vana att ta ansvar upplevs som bristande kontroll 

över sin egen situation (Angelöw 1991: 36-39, 89, 112-13; Johansson & Heide 2008: 63-71, 

95). Många chefer hanterade detta väl men det baserade sig mest på chefernas personliga sätt 

att agera. Många informanter uppfattade dock att ledningen saknade respekt för individen. 

Det kan hänga ihop med att ledningen var ny, den uppfattades som inte tillräckligt synlig 
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bland medarbetarna. Den nya ledningen förde också in en delvis ny kultur till Sida där man 

pratade om att ändra, röja och rensa upp. Det gjordes på ett sätt som också skadade respekten 

hos medarbetarna.  

”Lite respektlöst tycker jag. Att inte lyssna in. Vad har hänt, vad har fungerat förut. Brist på förtroende för 

dom som… och det är säkert det som organisationsmätningen sen visar 2012, den känslan.”(INT 1:12) 

 

”Jag tycker att man inte har tagit reda på hur det har varit på Sida under åren. Hur den här organisationen 

har fungerat, hur den har mått, hur den har varit styrt, hur mycket ordning och reda det har funnits, att det 

har funnits en schysst kultur, en efterlevnad. Vi har ju haft det där Det var ju ungefär som om den här 

ledningen som dundrade in idiotförklarade hela den här organisationen genom att säga att den etablerades i 

slutet av sextiotalet Ni har ju inte haft nånting som har fungerat nån gång men nu ska vi komma in och fixa 

till det. Det upplevde jag som ett kränkande. Jag efterfrågade en högre grad av en organisation där man får 
konsekvenser om man inte gör det man ska” (INT 1:12) 

Sidas ambition var att kommunicera förändringen som en yrkesmässig möjlighet. Det lycka-

des inte helt då många uppfattade hanteringen som just godtycklig. Det var och är fortfarande 

otydligt hur många människor som egentligen sades upp. Siffrorna varierade under hösten 

2010 och våren 2011 vilket gav ett osäkert intryck.  

I Johanssons modell över olika typer av organisationer och deras organisationskulturer, base-

rat på hur de arbetar med sin kommunikation, kan Sida huvudsakligen hamna i en ”Traditio-

nell organisation” där kommunikationsavdelningen fungerar som stöd till ledningen. In-

trycket är att Sidas kommunikationsavdelning ses som ett stöd för att ta fram talepunkter, 

pressmeddelanden mm. Dock kan man även säga att de hör hemma i ”Organisationen med 

dubbla budskap” då den söker utvecklas för att kommunicera på ett mera fungerande sätt. 

Sida har även delar i en ”kommunikativ organisation” baserat på att ledningen är mycket 

medveten om hur viktigt det är att ha en fungerande kommunikation och att den kan ses som 

en strategisk ledningsfråga. Kommunikationschefen sitter i ledningsgruppen vilket är ett bra 

utgångsläge (Johansson 2011: 279-282). Förändringsprocessen och kommunikationsproces-

sen är starkt integrerade på Sida, men styrs i första hand av förändringsagendan. Det kan vara 

en önskvärd utveckling för organisationer att bli en kommunikativ organisation, men kan 

också skapa svårigheter om man önskar hålla isär processerna. 

10. Slutsatser och diskussion 

Jag började med att ställa upp frågeställningarna om hur väl medarbetarna kände till mål-

bilden, hur de uppfattade att Sida hanterade kommunikationen, hur kommunikationskana-

lerna fungerade i förändringsprocessen samt vilka kopplingar de kunde se mellan kommuni-



Stockholms universitet, Institutionen för mediestudier, JMK Annika Malmer 
Medie- och kommunikationsvetenskap, C-uppsats HT 13 M Kand 
 
 

30 
 

kationen och organisationskulturen och jag sökte även ett lärande inför framtida förändrings-

arbete.  

Mina intervjuer och inläsning av bakgrundsmaterial har lett till följande slutsatser i rubrik-

form 10.1 – 10.4 med vidhängande diskussion till varje slutsats.  

10.1. … om målbild och bakgrund 

Kommunikationen fokuserade på den ekonomiska situationen, inte på visionen av det 

nya Sida 

Diskussion: I relation till Johanssons teorier borde kommunikationen kanske även ha ägnats 

åt mera långsiktiga mål och visioner för att uppnå ett ”Sida i balans”. Man kanske i framtiden 

bör informera mer om helhetsbilden, varför situationen uppstått, hur Sida ska se ut, vad Sida 

ska ägna sig åt och hur de ska nå dit. Men i förändringen 2010-2011 hade ledningen hårda 

tidsramar. Tidsaspekten var viktig och därför lutade ledningens reaktioner åt en krisreaktion. 

Man agerade mer för att klara sig från en kris än att ta sig till ett strategiskt planerat mål. 

Därmed riskerade man att tappa bort delar av den strategiska informationen (Larsson 2008: 

285-287). Det fanns förmodligen behov av att diskutera hur Sida hamnat i dessa ekonomiska 

svårigheter och hur framtiden skulle se ut. Att inte ta tag i frågorna kan ha ökat på frustra-

tionen. Denna typ av missbedömningar tror jag är vanliga. Därför är slutsatsen relevant och 

viktig eftersom den berör många på Sida och skulle kunna gälla för andra myndigheter och 

organisationer som allt oftare ställs inför förändringsprocesser. 

10.2. … om genomförandet 

Kommunikation via mellanchefer fungerade väl med lojala medarbetare som höll 

verksamheten igång men processen upplevdes ändå som toppstyrd, godtycklig och 

forcerad med begränsad möjlighet till feedback. 

Diskussion: Att kommunicera och informera via mellancheferna fungerade generellt bra på 

Sida. Chefernas framgångar som kommunikatörer gentemot sina medarbetare var dock i vissa 

fall mer kopplade till person än till funktion. En aktiv chef underlättade medarbetarnas egen 

inplacering i den nya organisationen vilket gynnade vissa medarbetare.  

Att hålla kommunikationen med medarbetarna i fas med ledningen visade sig vara ett pro-

blem. En fördröjning i kommunikationen från cheferna till medarbetarna skapade stress då 
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medarbetarna inte gavs tillfälle att smälta, hantera och ge feedback på förändringskommuni-

kationen. Stressen som förekom i organisationen under processen var så stark att den fanns 

kvar och påverkade även medarbetare som placerats in i organisationen under 2011. Jag 

menar att slutsatsen är relativt tydlig med utgångspunkt i undersökningens resultat. Konse-

kvenser för de chefer och medarbetare som utnyttjade situationen för egen del efterlystes och 

bristen på feedback ledde till att detta inte nådde fram. Anledningarna till upplevelsen av 

godtycklighet kan vara många och kräver eventuellt fortsatt forskning.   

10.3. … om kommunikationskanaler  

a) Kommunikation via tekniska hjälpmedel och kanaler som till exempel IT, kräver 

kunnande och erfarenhet.  

b) Stora personalmöten leder inte automatiskt till meningsskapande dialog med 

medarbetarna. 

Diskussion: Sidas egen enkät bekräftar mina resultat angående kanaler och jag bedömer det 

som viktigt att alla berörda medarbetare behärskar tekniken i de kommunikationskanaler man 

väljer att använda (Utvärdering internkommunikation om förändringsarbetet, enkät). Detta 

gäller både IT-teknik, skriven kommunikationsteknik, mötesteknik mm. och framför allt i en 

förändringsprocess. Om det inte fungerar kan det leda till negativ upplevelse av kommuni-

kationen.  

Stora personalmöten ger tillfälle till information men oftast inte till symmetrisk kommunika-

tion i form av dialog (Heide et al. 2005: 31-36). Mycket litet av förändringskommunikationen 

på Sida 2010-2011 uppfattades som dialog vilket minskade möjligheterna för medarbetarna 

att aktivt delta i kommunikationen. De hade behövt kunna ta emot, diskutera, ifrågasätta och 

ge feedback för att enklare kunna acceptera förändringen. Stormöten kan nog inte ersätta en 

dialog mellan chef och medarbetare. Det blir allt viktigare att tänka målgruppsanpassat när 

man planerar sin kommunikation. I det här fallet verkar medarbetarna behöva både 

information från högsta ledningen och förtroendefull dialog med respektive chef.  
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10.4. … om koppling till organisationskulturen 

Förändringen accepterades av flertalet medarbetare men kommunikationen upplevdes 

brista i respekt för individens engagemang, lojalitet och professionalitet. 

Diskussion: Många av Sidas medarbetare har lång yrkesmässig erfarenhet och känner en stor 

lojalitet med sin verksamhet. De är beredda att arbeta hårt för att fullfölja sitt uppdrag även 

under svåra förhållanden.  

En sund förändringsprocess förutsätter att aktörerna respekterar varandra och kommunicerar 

på samma nivå, visar varandra respekt. Slutsatsen baseras på flera chefers och medarbetares 

starka synpunkter. Jag kan konstatera att bristande respekt väcker starka känslor hos de flesta 

och detta torde kunna sägas gälla generellt. Sidas medarbetare önskade sig till exempel en 

mer transparent förändringsprocess, främst vad gäller inplaceringar och uppsägningar av 

medarbetare inför den nya organisationens start 2011.  Sida är en utvecklad kunskapsorgani-

sation med extremt kompetenta medarbetare. Man ifrågasatte hur det kan vara effektivt att 

göra sig av med en mängd kompetenta personer ett år för att återanställa andra personer med 

liknande kompetens men utan erfarenhet av Sidas verksamhet, ett år senare. Frågan ställs av 

flera informanter och om man tänker på lite längre sikt än ett år så har den inte något svar 

(Angelöw 1991: 93-96). 

10.5. Avslutande diskussion 

Har Sida en integrerad syn på kommunikation och förändring? Jag menar att Sida åtminstone 

delvis har det. Sida har ett medvetande om hur man kan ta hjälp av kommunikationen för att 

underlätta ett förändringsarbete, frågan är bara om ledningen i alla lägen orkar, hinner och 

mäktar ända fram.  Sida skulle kunna placeras in i alla tre dimensionerna av organisationer 

enligt Johansson (Johansson 2011:279-282).  

Min studie pekar mot att Sidas medarbetare behöver respekt och de behöver se och förstå hel-

heten i en förändring. Det räcker inte med att bara peka på vad som kommer att bli bra i en 

framtida ny organisation, efter en förändring. Det räcker heller inte med att peka ut ekonomin 

som den enda anledningen om den inte är det. Medarbetarna behöver respekteras, få helhets-

bilden och kunna göra egna bedömningar om framtiden, om sin egen roll i en delvis ny 

organisation och på så sätt kanske bidra till ett Sida i balans. 
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Mitt arbetes konsekvenser för organisatoriska framtida processer kan vara just ett lärande i 

framtida förändringsarbeten. De etiska aspekterna är framför allt att min undersökning har 

lyft en frustration som inte kanaliserats på annat sätt i det pågående förändringsarbetet. Som 

exempel kan anges mina informanters välvilja att diskutera frågan och att många uttryckte 

starka känslor.  

Jag rekommenderar som fortsatt forskning, att till exempel undersöka upplevelsen av god-

tycklighet i förändringsprocesser, eller att på något vis undersöka hur mycket kapacitet som 

går förlorad i liknande omställningsprocesser. Dessa ämnen baserar sig i oro och frustration 

som delvis kan hanteras genom kommunikation. Vilken är till exempel kostnaden för att åter-

skapa en full kapacitet i en organisation av viss storlek?  

11. Mina rekommendationer  

Mina rekommendationer baseras på slutsatserna i kapitel tio.  

Sida bör i kommande förändringsprocesser 

- kommunicera helhetsbilden av förändringen för att öka medarbetarnas delaktighet och 

engagemang. 

- fortsätta kommunicera via sina chefer men ge dem tydligare direktiv om hur och vad de 

bör kommunicera med sina medarbetare och hur de kan finnas närvarande för sin 

personal, inklusive ge möjligheter till feedback. 

- som komplement till stora personalmöten ge goda förutsättningar och tid till 

förtroendefull dialog mellan chefer och medarbetare 

- använda väl kända kanaler som hela Sida behärskar beroende på om man vill informera 

eller kommunicera kring förändringen. Sida bör ange tydligt syfte med kommunikationen 

i varje kanal. 

- se, lyssna, respektera och lita till medarbetarna som resurs och professionellt stöd. 
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Bilaga 1:      

 INTERVJUGUIDE 1311XX - Intervju nr__. 

Förutsättningarna för intervjun (syfte, anonymitet, inspelning). 

Grundfråga: Hur upplevde du kommunikationen kring förändringen under hösten-vintern 

2010-2011? 

Introduktion: Hur länge har du arbetat på SIDA?  

Vilka tjänster/arbetsuppgifter har du haft genom åren?  

Dimension A: Strategier/teorier 

Hur upplevde du ledningens ”tänk” och kommunikation kring förändringen?  

Kände du till ledningens målbild?  

Dimension B: Kompetens 

Vilken bakgrundsbild fick du till varför förändringen skulle ske? 

Vilket stöd/ökade resurser fick du inför förändringarna?  

Dimension C: Kommunikativa roller 

Hur uppfattade du att kommunikationsarbetet hanterades av ledningen?  

Vilken eller vilka kommunikativa roller hade du själv?  

Var informationen som rörde dig och din situation tillräcklig? 

Hur hanterades reaktioner och feedback till ledningen på den information du fick?  

Dimension D: Samarbeten 

Vilken nytta hade du av information via informella kontakter? 

Hur fungerade ditt närmaste nätverk som kommunikativt stöd?  

Dimension E: Teknik/kanaler 

Via vilka kanaler fick du information från ledningen?  

Vilka fungerade bra till vad? 

Vilka fungerade mindre bra?  

Hur hanterade du eventuella rykten? 

Dimension F: Förväntningar/kulturer 

Hur reagerade din arbetsgrupp på kommunikationen? 

Hur var ditt förtroende för ledningen under och efter förändringen? Trodde du på 

förändringen? 

Hur mådde du/din arbetsgrupp under och efter förändringen? 

Tyckte du att ledningen tog hänsyn till den existerande organisationskulturen? 

 

Vilka är dina tydligaste lärdomar av denna process?  

Något mera du vill tillägga? 

Om jag har glömt att fråga om något - kan jag återkomma? 


